
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS REMOTAS 

2º Trimestre - 5º ANO  

AVALIAÇÃO CONSTRUTIVA 1 

 
COMPONENTE CURRICULAR DATA HORA 

 
CONTEÚDO 

 
MATEMÁTICA 

20/08 13:10 às 14h40 ✓ CAPÍTULO 4 (EXPRESSÕES NUMÉRICAS E 
POLÍGONOS).  PÁGS: 128 ATÉ 138 / 145 
ATÉ 147/ 154 ATÉ 157. 

✓ CAPÍTULO 5. PÁGINAS 187 ATÉ 190 / 201 
ATÉ 205. 

 
CIÊNCIAS 

21/08 13:10 às 14h40 ✓ Respiração páginas 4 e 5 
✓ O funcionamento do sistema respiratório 

páginas 10 e 11 
✓ Saúde do sistema respiratório páginas 12 a 

16. 
✓ Saúde do sistema circulatório páginas 28 e 

29 

 
HISTÓRIA 

24/08 13:10 às 14h40 ✓ República, democracia e cidadania páginas 
4 a 7 

✓ Ser cidadão na República páginas 11 a 13 
✓ Formas de organização social e política 

páginas 15 a 25 

GEOGRAFIA 25/08 13:10 às 14h40 ✓ Brasil:  regionalização oficial, pág. 34. 
✓ Região Norte, págs. 35 a 39. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

26/08 13:10 às 14h40 ✓ Leitura e interpretação textual: 
Reportagem pp. 157 a 159 

✓ Estudo da escrita: “A” e “HÁ”, “Ouve” e 
Houve”, “Haja” e “Aja” pp. 143 a 146. 

✓ Estudo da Língua: Pronomes 
Demonstrativos pp. 161 e 162 

✓ Estudo da Escrita: Uso dos porquês pp. 
163 a 165 
 

PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA 
0 – 2 pontos 

20/08 a 26/08 - 13h10 às 16h25 

Será considerado como critério de pontualidade a realização do 

instrumento na data determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AVALIAÇÃO CONSTRUTIVA 2 e 3 

 
COMPONENTE CURRICULAR DATA 

 
CONTEÚDO 

MATEMÁTICA 31/08 – 5º D 
01/09 – 5º B 
03/09 – 5º A 
04/09 – 5º C 

✓ CAPÍTULOS  4 e 5: 
✓ EXPRESSÕES NUMÉRICAS ( PÁGS 130, 131 e 135) 
✓ NÚMEROS ORDINAIS ( PÁGS 142 e 143) 
✓ POLÍGONOS ( PÁGS 145, 186, 187 e 190) 
✓ FRAÇÕES ( PÁGS 166 e 167) 

CIÊNCIAS 03/09 - Todas 
as turmas. 

✓ Coração páginas 22 a 24 

HISTÓRIA 01/09 - Todas 
as turmas. 

✓ Como uma lei é criada e aprovada? Página 26 

GEOGRAFIA  
09/09 

✓ Região Nordeste do Brasil 
✓ Módulo 02 de Geografia: 
✓ CAPÍTULO 06, págs. 42 a 47. 

LÍNGUA PORTUGUESA 03/09 – 5ºC, 
5ºD 

04/09 – 5ºA, 
5ºB 

✓ Estudo da Língua: Pronomes demonstrativos pp. 161 e 162 
✓ Estudo da escrita: Uso dos porquês pp. 163 a 165 

ENSINO RELIGIOSO (ER) 23/09 ✓ Vocação de Madre Agathe Verhelle 
✓ Setembro, mês da Bíblia 

ARTES INTEGRADAS (AI) 09/09 – Todas 
as turmas. 

✓ Artes e cultura Afro-Brasileira 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL (ES) 15/09 
Todas as 
turmas 

✓ Pensamentos positivos e negativos - páginas 28 a 37 
✓ Praticando o D.C.D - páginas 67 a 74 

PENSAMENTO COMPUTACIONAL (PC) 31/08 –5 ºA e 
5ºB 

01/09 – 5º C 
03/09 – 5º D 

14/09 - 5º A e 
5ºB 

15/09 – 5ºC 
17/09 – 5ºD 

✓ Sequência lógica 
✓ Depuração 
✓ Organizar e coordenar comandos 
✓ Loop (repetição) 
✓ Raciocínio lógico  
✓ Uso de várias tecnologias 

PARTICIPAÇÃO NA PLATAFORMA E 
ENTREGA PONTUAL DOS 

INSTRUMENTOS 
0 – 2 pontos 

31/08 a 22/09  

Será considerado como critério de pontualidade a realização do instrumento 

na data determinada. 

   OBS 1: Essa avaliação será realiza por meio dos instrumentos descritos no decorrer desse documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS  

 

 

 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 

• Estudo da 
Língua: 
Pronomes 
Demonstrativos 
pp. 161 e 162 

 
 
 
 

 

• Estudo da 
escrita: Uso dos 
porquês pp. 
163 a 165 

 
 

• Relacionar os 
pronomes 
demonstrativos 
adequadamente 
em relação às 
categorias de 
tempo, espaço 
e texto. 

 
 

• Compreender 
e identificar a 
utilização 
correta dos 
porquês em 
suas várias 
ocorrências, 
levando em 
consideração a 
intenção e a 
situação. 

 

 

• Produzir um 
mapa conceitual 
(esquema) com o 
conteúdo 
“Pronomes 
Demonstrativos”. 

 

• Ler 
adequadamente 
as perguntas de 
múltipla escolha 
sobre o uso dos 
porquês. 

 

 
Domínio de conteúdo; 
Adequação ao tempo 
disponível; 
Clareza e objetividade; 
Criatividade; 
Atendimento ao prazo. 

 

 

0 – 4 

 

 

 

 

0 – 4  

 

 

Metodologia Na plataforma, o aluno produzirá um mapa conceitual (esquema) utilizando a ferramenta JAMBOARD com o 
conteúdo “Pronome Demonstrativo” e, em seguida, enviar para o e-mail da professora. Usar a criatividade! OBS:. 
Usar um frame. Kahoot – Realização do teste de múltipla escolha. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS 

 

 

 

MATEMÁTICA 

•CAPÍTULOS  4 e 5. 
EXPRESSÕES 

NUMÉRICAS (PÁGS 
130, 131 e 135) 

NÚMEROS 
ORDINAIS (PÁGS 
142 e 143) 

POLÍGONOS 
(PÁGS 145, 186, 
187 e 190) 

FRAÇÕES (PÁGS 
166 e 167) 

 Estimular 
atenção, 
concentração e 
raciocínio lógico, 
facilitando a 
resolução de 
problemas. 

 Escolher, 
decidir e registrar 
a resposta mais 
adequada para 
cada 
questionamento. 

 Utilizar 
elementos do software 
para promover a 
progressão através dos 
desafios propostos. 
 

 Domínio do 
conteúdo; 

 Adequação 
ao tempo disponível; 

 Sistematizaçã
o do conteúdo. 

0-8 

Metodologia 
 Durante à aula, os alunos acessarão o software com o auxílio do professor e realizarão o teste com 

questões de múltipla escolha. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS 



 

 

HISTÓRIA 

 

Como uma lei é 
criada e aprovada? 

Página 26 

 
 

Utilizar as diferentes 
linguagens e 

tecnologias no 
processo de 

comunicação ao 
produzir seu projeto 

de lei. 

 
 

Respeitar o projeto e 
apresentação de cada 

colega. 

 
 

Pontualidade 
 

Apresentação 
 

Criatividade 
 
 

0-8 

Metodologia O aluno deverá apresentar seu projeto de lei 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS 

 
 

GEOGRAFIA 

Região Nordeste do 
Brasil 
Módulo 02 de 

Geografia: 
CAPÍTULO 06, 
págs. 42 a 47. 

Identificar os 
principais aspectos 
naturais, 
populacionais e 
econômicos da 
região Nordeste. 

Reconhecer e valorizar a 
contribuição dos 
diferentes povos para a 
cultura do Nordeste 
brasileiro. 

Domínio de conteúdo; 
Adequação ao tempo 
disponível; Clareza e 
objetividade; 
Sistematização do 
conteúdo; Criatividade; 
Atendimento ao prazo. 

0-8 

Metodologia Preparação: Leitura de textos, mapas e imagens para extração de conhecimentos e produção do mapa mental. 
Produção: Será realizada na atividade DESENHO GOOGLE, disponibilizado na aba de Geografia, no Google Sala 
de Aula. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS 

 

CIÊNCIAS 

Coração, páginas 22 
a 24 

Associar o coração 
aos sentimentos. 

Respeito ao trabalho e 
apresentação do colega. 

Organização 

Criatividade 

Pontualidade na entrega 
do trabalho. 

0-8 

Metodologia Produção de um poema ou música com o tema: Coração (word, folha avulsa, power point) 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS 

 
 
 

ER 

 
 

Vocação de Madre 
Agathe Verhelle 

 
Setembro, mês da 

Bíblia 

Compreender 
como a fundadora 

da congregação 
das religiosas da 
Instrução cristã 

descobriu e 
perseverou no 
seguimento de 

Deus. 
 

Descobrir o valor e 
a importância da 
Palavra de Deus 

escrita. 

Envolver-se com história 
da VOCAÇÃO de Madre 

Agathe Verhelle para 
despertar também em si 

as perguntas mais 
fundamentais da 

infância: O que eu quero 
ser quando crescer? 
Tomar a iniciativa de 

pesquisar mais na Bíblia, 
através das curiosidades 

desenvolvidas pela 
leitura, o conhecimento 

da construção da 
coletânea dos livros do 

antigo e novo 
testamento. 

 
Participação nas aulas 

e respostas ao 
formulário. 

 
Segue o mesmo do 

tema das VOCAÇÕES. 

 
 

0 - 8 

Metodologia 
- Aplicar uma avaliação somativa, utilizando o instrumento avaliativo (Questionário) 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS 



 

 
 
 

AI 
Artes e Cultura 
Afro-Brasileira 

Produzir 
instrumentos 

musicais oriundos 
de práticas 

musicais afro-
brasileiras 
utilizando 
materiais 

recicláveis. 

Respeito ao trabalho e 
apresentação do colega. 

Compreensão da 
atividade; 

 
Criatividade; 

 
Coletividade; 

 
Proatividade. 

0-8 

Metodologia Produzir dois instrumentos musicais (bongô/agogô e ganzá) utilizando duas latas de tamanhos diferentes, uma 
garrafa pet “caçulinha”, um tubo de plásticos pequeno (embalagem de chocolate “M&Ms”, por exemplo), fita 
durex (transparente ou colorida), papel (de preferência um de rascunho), post-it ou adesivos coloridos e grãos 
de arroz cru. 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS  

 
 
 

PC 

- Sequência lógica  
- Depuração 
- Organizar e 
coordenar 
comandos 
- Loop (repetição) 
- Raciocínio lógico  
- Uso de várias  
tecnologias 

-raciocinar,  
-relacionar 
informações, -
identificar 
características,  
avaliar, descobrir, 
experimentar, 
criar,  executar 
procedimentos, 
usar recursos 
técnicas e 
tecnologias 

-Curiosidade; 
- Convivência com os 
colegas;  
- Criatividade;  
- Integração de 
conhecimentos,  
responsabilidade  
- capacidade crítica. 

- Domínio do conteúdo 
proposto 
- Organização de 
estratégias para 
resolver os desafios 

 
Conceito: 
 

I – 
Insuficiente 

(0 a 5,9) 
R – regular  

 (6 a 7,9) 
S – 

Suficiente 
       (8 a 10) 

Metodologia -Atividade no Google forms  (perguntas abertas e múltiplas escolhas) 
-Construção de Gifs em pixel. Apresentação e avaliação no momento. Caso não consigam finalizar, devem enviar 
sua produção para o e-mail das professoras. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CONHECIMENTOS 
(CONTEÚDO) 

HABILIDADES ATITUDINAIS CRITÉRIOS NOTAS 

 
 
 
 
 

ES 

- Lição 2 - a 
contemplação do 
belo - páginas 65 a 
69 
 
-Lição 3 - O bairro 
da reclamação. - 
páginas 102 a 110 

Experimentar a 
aplicação das 
categorias 
trabalhadas; 
 
Empregar de forma 
adequada os 
conceitos, 
demonstrando 
compreensão; 
 
Construir 
argumentação lógica 
e articulada; 
 
Ilustrar e construir 
exemplos coerentes 
com o que 
se pede; 
 
Debater 
respeitosamente, 
compreendendo 
diferenças e 
expressando suas 
ideias; 
 

Participar da atividade 
proposta; 
 
Capacidade de ouvir 
com atenção; 
 
Clareza na exposição 
das ideias, 

- Postura e integração; 
 
-Adequação ao tempo 
disponível; 
 
-Clareza e 
objetividade; 
 
-Coerência da 
exposição oral; 
 
-Criatividade. 

 
 
 
 
Conceito: 
 

I – 
Insuficiente 

(0 a 5,9) 
R – regular  

 (6 a 7,9) 
S – 
Suficiente 
        (8 a 10) 



 

Sugerir/propor 
soluções , caminhos, 
alternativas. 

Metodologia A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL UTILIZA-SE DE CONCEITOS PARA AVALIAR A COMPREENSÃO DO 
ALUNO NO QUE SE REFERE AO CONTEÚDO TRABALHADO, BEM COMO SUA PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO 
NAS AULAS E ATIVIDADES PROPOSTAS. 

 


