I ? TEMA DAS AÇÕES CURRICULARES PARA 2020 ? TEMA GERAL: “DIVERSIDADE E
SABERES DA AMAZONIA: O ACRÓPOLE VIVE ESSE CLIMA”1
" ConhJcJr a Amazônia através dJ sua biodivJrsidadJ, Yauna, Ylora J sabJrJs
tradicionais, contribuir na Yormação dJ sociJdadJs pacíYicas J inclusivas para o
dJsJnvolvimJnto sustJntávJl, tJndo como nortJador os ODS(ObjJtivos dJ
DJsJnvolvimJnto SustJntávJl) 1
" FORMAÇÃO PARA CONSCIÊNCIA CIDADÃ:
PromovJr a partir dJ uma abordadJm holística açõJs quJ contribuam para
combatJr a dissJminação J a protJção das pJssoas mais vulnJrávJis J
mardinalizadas dJ contaminação pJlo Covid 191

II – PROJETOS CURRICULARES / EVENTOS
Os ProjJtos CurricularJs J EvJntos quJ Jstavam prJvistos no CalJndário Escolar
Yoram suspJnsos por motivo da pandJmia, EjCETO O NATAL SOLIDÁRIO ACRÓPOLE1
III - SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O Sistema de Avaliação da Aprendizagem é um processo contínuo,
utilizando, em cada bimestre, instrumentos diversificados 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.
Considerando o regime híbrido de aulas (presenciais e não presenciais),
neste bimestre, serão realizadas apenas as Avaliações Bimestrais.
INSTRUMENTOS/PONTUAÇÃO
PROVA BIMESTRAL

1º ao 5º ano

10,0 pts9

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

1º ao 5º ano

10,0 pts9

CONSELHO DE CLASSE

1º ao 5º ano

Aspectos Qualitativos

OB SER VA Ç ÕES:
11 Os conteúdos escolares são cumulativos, ou seja, poderão ser abordados ao
longo do ano letivo nos instrumentos avaliativos, conforme a necessidade do
processo educativo;
21 As provas Bimestrais terão questões objetivas, discursivas e tempo de duração
de 60 minutos;
31 As Atividades Complementares (atividades de pesquisa, projetos, exposição de
trabalhos, vistos nos exercícios do caderno e da coletânea, etc.), serão
determinadas pelo professor;

41 O Processo Avaliativo das disciplinas Ed9 Física, Arte e Informática, acontecerá durante

as aulas considerando a frequência e participação nas atividades propostas;

! CRONOGRAMA DA PROVA BIMESTRAL
DATA
30/11/20 (segundafeira)
01/12/20
(terça-feira)

COMPONENTE
CURRICULAR
Inglês
Língua Portuguesa

SÉRIE
5º A, B, e C, 3º B, 2º B, 4º
A
1º ao 5º ano

02/12/20 (quarta-feira)

Ciênc/Hist/Geog

1º ano

02/12/20 (quarta-feira)

Ciências

2º ao 5º ano

03/12/20 (quinta-feira)

Hist/Geog

04/12/20 (sexta-feira)

Inglês

2º ao 5º ano
1º A e B, 2º A,3º A e 4º B

07/12/20 (segundaMatemática
1º ao 5º ano
feira)
Obs: AS PROVAS DE INGLÊS SERÃO REALIZADAS, NOS HORÁRIOS DAS AULAS DE INGLÊS,
DE CADA TURMA1
As Provas do 4º Bimestre serão realizadas de acordo com o regime de aula de
cada grupo: os alunos do grupo presencial realizarão as Avaliações Bimestrais
impressas durante as aulas e os alunos do grupo não presencial realizarão as
Avaliações Bimestrais em casa por meio do Google formulário (on-line).
O formulário das provas (on-line) será disponibilizado somente aos alunos
que ainda permanecem no regime de aula não presencial.
O horário das provas para os dois grupos (presencial e não presencial) será:
Manhã: 8h às 9
Tarde: 14h às 15h
IV - PROJETO DE LEITURA (2º AO 5º ANO)
!
Prática curricular realizada pelos professores da disciplina Língua
Portuguesa, 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 e 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 ortográficas.
!
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.
V - PROVAS DE 2ª CHAMADA
Para realizar as provas de 2ª chamada o responsável deverá adotar os
seguintes procedimentos:

!

Requerer a 2ª. Chamada na SECRETARIA para ser REALIZADO o
pagamento EM 48 h APÓS A DATA DA AVALIAÇÃO; CASO O ALUNO
PERCA O PRAZO ESTABELECIDO, O RESPONSnVEL DEVERn
PROCURAR
A
COORDENAÇÃO
PARA
AUTORIZAÇÃO
DO
REQUERIMENTO SOLICITADO.

$

O cronograma das provas de Recuperação será divulgado até o dia 30 de
novembro-20.

IX - RESULTADO DA RECUPERAÇÃO FINAL: BOLETIM ON-LINE
$

Data: 22/12/2020 (terça-feira)

# Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
Horário: Manhã e tarde: a partir de 10h

!

Estarão isentos de recolhimento de taxas as ausências justificadas 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 justificada junto à Coordenação
para providências cabíveis.

A C oor de na ç ã o Ge r a l

EM: 09/08/2020

VI - CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe é um organismo consultivo, avaliativo e deliberativo,
formado por representantes da equipe pedagógica, com o objetivo de apreciar
aspectos qualitativos da prática educativa dos alunos.
Os diagnósticos desta avaliação serão expressos em documento próprio,
anexado ao boletim.
!

Data: 05/12/2020 (segunda-feira) # Horário: 08h às 10h.

VII - ENTREGA DE BOLETINS DO 4º BIMESTRE (Aos Pais/Responsáveis On-line)
O Boletim é um documento que sintetiza o aproveitamento escolar dos
alunos, no bimestre, e servirá para ciência e análise dos resultados pelos
responsáveis.

“DIVERSIDADE E SABERES DA AMAZONIA:
O ACRÓPOLE VIVE ESSE CLIMA”

A entrega de Boletins do 4º bimestre será realizada no dia:
$

Data: 11/12/2020 (sexta-feira)

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
Horário: Manhã e tarde: a partir de 12h

VIII - RECUPERAÇÃO FINAL (RF)
!

Será oportunizado provas de Recuperação Final (RF) no período de 12 a 19
de dezembro conforme cronograma, aos alunos com aproveitamento inferior
a 7,0 (sete), em quatro disciplinas da Base Nacional Comum e duas da parte
diversificada.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS

(1º ao 5º ano)

4º BIMESTRE – 2020

