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João Pessoa, 26 de fevereiro de 2021. 
 
Senhores Pais ou Responsáveis,  
 
No próximo dia 10/03, daremos início à nossa primeira bateria de Avaliações Parciais do I Bimestre, oportunidade em 
que os alunos realizam provas escritas para verificar o processo de aprendizagem dos objetos de conhecimento, 
habilidades e competências desenvolvidos nos componentes de Língua Portuguesa, Redação, História, Geografia, 
Ciências e Matemática. 
 
Este ano, pela dinâmica própria do Ensino Híbrido, as crianças terão oportunidade de ser avaliadas presencial e 
remotamente, uma vez que os seis dias de avaliações parciais acontecem ao longo de duas semanas, de acordo com o 
calendário a seguir. 
 

Data Avaliação Grupo Azul Grupo Laranja 

10/03 (quarta-feira) A1 Língua Portuguesa Presencial Remoto 

11/03 (quinta-feira) A1 Redação Presencial Remoto 

12/03 (sexta-feira) A1 História Presencial Remoto 

15/03 (segunda-feira) A1 Matemática Remoto Presencial 

16/03 (terça-feira) A1 Geografia Remoto Presencial 

17/03 (quarta-feira) A1 Ciências Remoto Presencial 

 
Os alunos farão provas remotamente em casa ou presencialmente na escola de acordo com o rodízio vigente, vide 
tabela acima. Para as turmas presenciais, todas as avaliações são realizadas na escola. Para os alunos que estão na 
modalidade exclusivamente remota, as provas são feitas online. 
 
As avaliações realizadas presencial ou remotamente são as mesmas, diferindo apenas na forma de aplicação, conforme 
detalhado a seguir. 
 
Avaliações realizadas presenciais 

 São aplicadas provas impressas, na escola. 
 Os alunos têm o tempo de duas (02) aulas consecutivas para responder às questões. 
 A professora realiza a leitura do enunciado juntos com os alunos e, então, é dado início à avaliação. 
 Ao concluir e entregar a avaliação à professora, é feita uma checagem para verificar se há questões em branco 

ou outros ajustes a serem feitos. Caso haja, devolve a avaliação para o aluno, que a conclui e entrega de volta 
para a docente. 

 
Avaliações realizadas remotamente 

 As provas são feitas virtualmente, sem consulta, durante as aulas ao vivo (Meets). 
 Os horários dos Meets para realização de provas é o mesmo de costume e são publicados no Mural da Sala de 

Aula Virtual (Google Classroom) no início de cada semana. 
 As avaliações são elaboradas no Google Formulário e, portanto, respondidas pelas crianças no computador ou 

tablet. 
 Os alunos têm o tempo de duas (02) aulas consecutivas para responder às questões, ao vivo, sob tutela da 

professora. Para tanto, as câmeras devem estar obrigatoriamente ligadas e os microfones desligados. 
 Os alunos devem estar conectados no horário estabelecido, evitando atrasos, uma vez que o tempo de 

realização das provas não pode ser estendido. 
 O link de acesso à avaliação (Formulário Google) é disponibilizado no chat do Meet pela professora, nos 

primeiros minutos da aula ao vivo. 
 A professora realiza a leitura do enunciado junto com os alunos e, então, é dado início à avaliação. 
 Ao concluir, o aluno avisa à professora que realiza uma checagem para verificar se há questões em branco ou 

outros ajustes a serem feitos. Caso haja, o aluno é orientado a concluir a avaliação. No formulário, o aluno deve 
clicar em ENVIAR.  

 A professora confere novamente e só então libera o aluno para sair da sala. Esse passo é fundamental para 
garantir que a prova seja enviada corretamente para a professora e o aluno não tenha que fazer a avaliação 
novamente. 
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É importante destacar que os alunos serão treinados, na próxima semana, sobre os procedimentos da avaliação remota 
que, embora sejam simples, devem ser praticados para que adquiram maior segurança no momento da realização das 
provas. 
 
Programa de Provas 
 
Língua Portuguesa – 10/03/21 
Livro 1 – Língua Portuguesa 

 Leitura e interpretação de textos 

 Alfabeto: vogal e consoante, página 16 à 18. 

 Tipos de letra, página 18 à 23. 

 Formando e transformando palavras, página 24. 

 Separação silábica, página 46 à 48 (até a questão 4). 
 

Redação – 11/03/21 
Livro 1 – Língua Portuguesa 

 Gêneros textuais – Conto e Verbete de dicionário. 

 Criando e recriando palavras, página 10 à 14. 

 Verbete de dicionário, página 26 à 28. 
 
História 12/03/21 
Livro 1 – História e Geografia 

 Viver em família, página 14 à 17. 

 Alguns membros de uma família, página 18 à 21. 

 Compartilhando responsabilidades, páginas 24 e 25. 

 Explore seus conhecimentos, páginas 26 e 27. 

 Escolas: convivências e aprendizagens, págs. 30 a 35. 
 
Matemática – 15/03/21 
Livro 1 – Matemática  

 Números por todo o lado, página 10 à 15. 

 Números ordinais, páginas 16 e 17. 

 Antecessor e sucessor, página 18 à 24. 

 Explore seus conhecimentos, página 30 à 33. 

 Dezenas e mais dezenas, página 36 à 40. 
 
Geografia – 16/03/21 
Livro 1 - Geografia 

 As ruas, página 100 à 104. 

 O que torna as ruas diferentes, página 105 à 107. 

 Avenidas, travessas e alamedas, páginas 108 e 109. 

 As ruas durante a noite, página 111. 

 As transformações das ruas, página 114 à 120. 
 
Ciências – 17/03/21 
Livro 1 - Ciências 

 Profissão cientista, páginas 10 e 11. 

 O trabalho do cientista, página 12 à 17. 

 Diversidade de animais, páginas 24 e 25. 

 Um animal de estimação, páginas 26 e 27. 

 Mamíferos, página 28 à 30. 

 Aves, página 31 à 35.  
 

Atenciosamente,  
A Coordenação. 

 
Provas de Reposição 
 
As provas de Reposição são uma oportunidade 
de segunda chamada para os alunos realizarem 
provas que não puderam ser feitas na data 
convencional, em virtude de doença ou outra 
eventualidade importante. Sobre as 
Reposições, é importante destacar: 
 
 As avaliações de Reposição são feitas 

remotamente, em calendário específico, 
no horário oposto ao que a criança estuda, 
através do Google Meet.  
 

 Não é possível realizar a prova em outra 
data diferente da estabelecida pela escola e 
tampouco há Reposição de prova de 
Reposição. 

 
 O aluno tem direito a realizar uma avaliação 

(A1 ou A2) de reposição por disciplina por 
bimestre. Exemplo: se não fizer a prova 
Parcial (A1) de Matemática, não poderá 
perder a prova Bimestral (A2) da mesma 
disciplina e vice-versa. Caso não realize as 
duas provas, terá direito de repor uma delas 
e ficará com nota zero (0,0) na outra. 

 
 A prova de reposição versará sobre o 

conteúdo da avaliação perdida.  
 

 O direito à prova de Reposição não deve ser 
utilizado indiscriminadamente pelas 
famílias. É importante tentar cumprir o 
calendário regular de avaliações de modo a 
não comprometer a organização dos 
estudos da criança. As Reposições, 
portanto, devem ser deixadas para casos 
fortuitos. 

 
 Calendário de Reposições – I Bimestre 
 
19/04: Matemática e Ciências 

20/04: História e Geografia 

22/04: Língua Portuguesa, Redação e Inglês 

 


