3. Na prova do 5° ano, haverá uma Questão Desafadora, objetivando

estimular capacidades cognitivas. Será considerado apenas o acerto
total da questão que tem o valor de 1,0 ponto;
4. A XVI Expociência se constitui como atividade curricular que
possibilita uma avaliação signifcativa ao evidenciar o conhecimento de
forma interdisciplinar, contextualizado e que promove a interatividade
entre os alunos;
5. O Processo Avaliativo das disciplinas Ed. Física, Arte, Informática e
Redação acontecerá durante as aulas através da frequência e
participação nas atividades propostas;
OBS: NÃO HAVERÁ AVALIAÇÕES PARCIAIS
Simulado Diagnóstico

III- SIS TEMA DE AVALIAÇ ÃO
O Sistema de Avaliação da Aprendizagem é um processo contínuo,
compreendendo, em cada bimestre, instrumentos diversifcados para que
o aluno demonstre o desenvolvimento de habilidades necessárias à sua
formação integral.
Este sistema exige dos alunos estudos permanentes, consolida
aprendizagens e promove a melhoria contínua do aproveitamento
escolar.
INSTRUMENTOS/P ONTUAÇÃO
10,0 pts.
PROVA BIMESTRAL
XVI EXPOCIÊNCIA 5º ano
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CONSELHO DE CLASSE

5,0 pts
5,0 pts.
Aspectos Qualitativos

OBSERVAÇ ÕES :
1. Os conteúdos escolares são cumulativos, ou seja, poderão ser
abordados ao longo do ano letivo nos instrumentos avaliativos,
conforme a necessidade do processo educativo;
2. As provas Parciais e Bimestrais terão questões objetivas, discursivas e
tempo de duração de 60 minutos;

DATA
30/10/2019 (quartafeira)

SÉRIE
5º ano

DISCIPLINA
Ciências da Natureza

31/10/2019
feira)

5º ano

Matemática

(quinta-

 CRONOGRAMA DA PROVA BIMESTRAL
DATA
SÉRIE
DISCIPLINA
14/11/2019 (quinta5º ano
Língua Portuguesa
feira)
18/11/2019 (segunda5º ano
Ciências
feira)
19/11/2019
(terça5º ano
Inglês
feira)
20/11/2019 (quarta5º ano
Matemática
feira)
21/11/2019 (quinta5º ano
História/Geografa
feira)
IV - PROJETO DE LEITURA (5º ano)

 Prática curricular realizada pelos professores da disciplina
Redação, conforme o PCN, é um recurso pedagógico importante
para desenvolver, principalmente as habilidades de estimular o
desejo de outras leituras, ampliar a visão de mundo, inserir o
leitor na cultura letrada e possibilitar a vivência de emoções, o
exercício da fantasia e da imaginação e favorecer a estabilização
de formas ortográfcas.
 A AVALIAÇÃO da leitura extraclasse levará em consideração o
sentido global do texto, a percepção das intertextualidades
presentes na obra, que façam o leitor observar como o autor
apresenta o tema, como ocorreu a construção linguística, a
composição das personagens, qual é a interação da ilustração
com o texto escrito. Observar os detalhes das imagens, os traços,
as cores e a disposição das ilustrações nas páginas.

Os resultados da avaliação do Conselho de Classe serão
expre sso s em documento próprio, anex ado ao Bol eti m.
Data: 21/11/2019 (quarta-feira)  Horário: 08h às 12h. – Conselho
do 4º Bimestre
VII - ENTREGA DE B OLETINS – 4º BIMESTRE (Aos
Pa is/Responsáveis)

O Boletim é um documento que sintetiza o aproveitamento escolar
dos alunos no bimestre, e servirá para ciência e análise dos resultados
pelos Responsáveis.
A entrega de boletins será feita pelos professores do horário para
oportunizar contato efetivo com os pais ou responsáveis dos alunos.
Data: 25/11/2019 (segunda-feira)  Horário: 11h às 12h  Local:
V - PROVAS DE 2ª CHAMADA
Salas
de aulas – Resultado do 4º Bimestre
1. Para realizar as provas de 2ª chamada, o responsável deverá adotar os
seguintes procedimentos:
VIII - RECUPERAÇÃO FINAL
 Período: 26 a 29/11/2019

Requerer a 2ª Chamada na SECRETARIA, para ser
 Será oportunizado Provas de Recuperação Final aos alunos com
realizado o pagamento em 48 hs após a data da Avaliação. CASO O
aproveitamento anual inferior a 7,0 (sete).
ALUNO PERCA O PRAZO ESTABELECIDO, O RESPONSÁVEL
 O cronograma de provas de Recuperação será entregue junto com
DEVERÁ PROCURAR A COORDENAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DO
o Boletim.
REQUERIMENTO SOLICITADO.

Data: 02/12/2019 (segunda-feira)  Horário: 11h – Resultado Final

Estarão isentos de recolhimento de taxas as ausências
justifcadas através de atestado médico.

Nas demais situações autorizadas pela Coordenação,
efetuar o pagamento da taxa de R$ 35,00;

A ausência do aluno nas Atividades Complementares e
nos Projetos Curriculares, por motivos diversos, deverá ser
justifcada junto à Coordenação para providências cabíveis.
2. O cronograma de 2ª chamada tem início após o fm das provas
bimestrais e será anexado na agenda do aluno.
VI - CONSELHO DE CLASSE – 4° Bimestre
O Con sel ho de classe é um organismo consulti vo,
avaliativo e deliberativo formado por represe ntantes da
equ ipe pedagógica com o obje tivo de apreciar aspecto s
qual itativos da prática ed ucativa dos alunos .
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4º BIMESTRE – 2019
COORDENAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
(5º Ano)

