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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 
Presencial: Grupo Azul | Online: Grupo Laranja 
 
Livro 1 – Língua Portuguesa 
Capítulo 1 

 Quem conta um conto aumenta um ponto, página 10 à 15. 

 Discurso direto e indireto, página 15. 

 Outro texto, novas ideias, páginas 16 e 17. 

 Os sons das palavras: sílaba mais forte e acentuação, página 18 à 21. 

 Mais Atitude – Consciência crítica, páginas 26 e 27. 
Capítulo 2 

 Tantos lugares, tanta coisa para aprender, página 30 à 34. 

 Outro texto, novas ideias, páginas 35 e 36. 

 Dando nomes: substantivos, página 37 à 40. 

 Ortografia – Emprego de X e CH, página 41. 

 Estudar também pelo caderno. 
 

Redação – 11/03/21 
Presencial: Grupo Azul | Online: Grupo Laranja 
 
Livro 1 – Língu Portuguesa 
Capítulo 1 – Quem conta um conto aumenta um conto? 

 Conto, páginas 22 e 23. 
Capítulo 2 – Tantos lugares, tanta coisa para aprender 

 Roteiro de vídeo de viagem, página 42 à 45. 
 

Livro de Práticas de Produção Textual 
Capítulo 1 

 Conto, página 5 à 7. 
Capítulo 2 

 Roteiro de vídeo de viagem, página 8 à 11. 
 
História – 12/03/21 
Presencial: Grupo Azul | Online: Grupo Laranja 
 
Livro 1 – História e Geografia 
Capítulo 1: Descobrindo a História 

 Uma ciência dos humanos e do tempo, páginas 16 e 17. 

 Ler e descobrir, páginas 18 e 19. 

 Agora é com você, páginas 20 e 21. 

 Interpretando acontecimentos históricos, páginas 22 e 23. 

 História, memória e esquecimento, páginas 24 e 25. 
Capítulo 2: Escrevendo a História 

 Para uma nova História, novos sujeitos, página 30. 

 As crianças na História, página 31 à 33. 

 As mulheres na História, página 34 à 36. 

 Os estudantes na História, página 37 à 39. 
 
Matemática – 15/03/21 
Presencial: Grupo Laranja | Online: Grupo Azul 
 
Livro 1 – Matemática 
Capítulo 1 – Os números no cotidiano 

 Sistema de numeração decimal, páginas 12, 13 e 14. 

 Siga em frente, páginas 17, 18, 19 e 20. 
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 Aperte o passo, páginas 23,24 e 25. 

 Classes e ordens, páginas 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
Capítulo 2 – Aproximadamente quantos? 

 Aproximando quantidades, páginas 39, 40 e 41. 

 Decomposição numérica, páginas 42 e 43. 

 Os termos das operações e suas relações, páginas 46, 47, 48 e 49.  

 Situações problemas envolvendo as quatro operações, páginas 50, 
51, 52, 59, 61, 62, 63, 64 e 65. 

 
Livro de Atividades Suplementares 
Capítulo 1 – Os números no cotidiano. 

 Sistema de numeração decimal, páginas 6, 7, 8, 9 e 10. 

 Decomposição numérica, páginas 12 e 13. 
Capítulo 2 – Aproximadamente quantos? 

 Arredondamento, páginas 17 e 18. 

 As quatro operações, páginas 20 e 21. 
 

Geografia – 16/03/21 
Presencial: Grupo Laranja | Online: Grupo Azul 
 
Livro 1 – História e Geografia  
Capítulo 1 - O mundo como ele é 

 O planeta em que vivemos, página 88. 

 Os continentes, página 89 à 91. 

 Ler e descobrir páginas 92 e 93. 

 Agora é com você, página 94. 

 Os oceanos, páginas 95 e 96. 

 Representando a Terra, pág. 97 

 Imagens de satélite, páginas 98 e 99. 

 Agora é com você, página 101. 

 As linhas imaginárias que dividem o planeta, página 102. 

 Localizando um endereço, página 103. 

 Agora é com você, páginas 104 e 105. 
Capítulo 2 - A população mundial 

 População, páginas 110 e 111. 

 Onde as pessoas vivem, páginas 112 e 113. 

 Para ir além, página 114.  

 Agora é com você, páginas 115 e 116. 

 A distribuição da população, página 117. 

 Muito ou pouco povoado, páginas 118 e 119. 

 Agora é com você, páginas 122 e 123. 
 
Ciências – 17/03/21 
Presencial: Grupo Laranja | Online: Grupo Azul 
 
Livro 1 – Ciências 
Capítulo 1 - Ciência e tecnologia 

 Obrigado, geladeira!, páginas 10 e 11. 

 Como a ciência funciona?, página 15. 

 Método científico e a ciência moderna, página 17. 

 A pandemia da Covid-19, página 19. 

 Para relembrar, páginas 26 e 27. 
Capítulo 2 – Água, para que te quero? 

 A água e os seres vivos, páginas 28 e 29. 

 A importância da água para a vida, página 30. 

 A perda de água pelo organismo, página 31. 

 A importância da água para as plantas, página 33. 

 Usos da água, páginas 35 e 36. 

 Uso da água na agricultura, página 38. 

 Uso da água na indústria, página 39. 

 Distribuição da água, consumo consciente e desperdício, página 41. 

 
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 

 


