
 
 
 
 
 

Teresina, 25/03/2021 
 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 
Para: Senhores Pais/Responsáveis. 
Ref.: Calendário e Roteiro da Avaliação Mensal – 5º ano. 

 
COMUNICADO Nº 198/2021 
 
Senhores Pais e Responsáveis,  
 

Esperamos que todos estejam bem, com saúde e confiantes para que juntos, escola e família, possamos trilhar 
um caminho de conquistas, aprendizagens e fortalecimento de vínculos.  

Estamos divulgando o Calendário e o Roteiro das Avaliações Mensais. Para isso, pedimos a sua atenção quanto 
às seguintes informações, orientações e esclarecimentos acerca das Avaliações: 

 Para os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Redação e Matemática serão realizadas 
Avaliações Escritas contemplando os objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos, habilidades) mais relevantes 
desenvolvidos ao longo das aulas;  

 As questões refletirão com clareza e precisão as competências esperadas e apreendidas pelos alunos nas 
áreas de conhecimento, além das habilidades que possam expressar as aprendizagens essenciais;  

 As Avaliações serão realizadas na modalidade presencial e/ou remota e valerá de 0 a 10,0 pontos. 
 Para a modalidade remota o acesso às avaliações se dará pelo site da Escola, na aba PROVAS.  
 Ao visualizar a avaliação e se tiver acesso a uma impressora, poderá ser feita a impressão e respondida na 

própria prova. Caso contrário, escreva o cabeçalho em uma folha em branco e registre apenas as respostas.  
 Para os componentes curriculares de História, Geografia e Ciências serão realizados uma Avaliação 

Escrita e um Trabalho Avaliativo;  
 É imprescindível a entrega das Avaliações e dos Trabalhos Avaliativos nos prazos estabelecidos pela 

escola.  
 

07/04 – LÍNGUA PORTUGUESA – Valor 10,0 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 17h às 18h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 06/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
Livro de Língua Portuguesa 
Unidade 1 – Lápis, caderno e imaginação! (páginas 10 a 21 / 28 e 29 / 37 a 41 / 48 e 49) 
Gênero Textual: Conto. 

 Sílaba Tônica. 
 Acentuação Gráfica. 

 Discurso Direto e Discurso Indireto. 
 Substantivo: Classificação e Flexões. 
 Emprego de X e CH. 

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem - Atividades 10 a 15.  

 
08, 12 e 13/04 – CIÊNCIAS – Valor 10,0 
Parte I – Avaliação Escrita – 08/04 (valor: 7,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 13h às 14h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 07/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
Livro de Ciências 
Unidade 01 – Ciência, tecnologia e os recursos naturais.  
Capítulo 02: Água, para que te quero – páginas 30 a 45 do livro.  
Capítulo 03: Água em toda parte – páginas 48 a 61 do livro. 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 08 e 09.   
 

Parte II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – Ciência e Tecnologia. 

Grupo Educacional Pro Campus 
Colégio Pro Campus Criança 

Teresina - PI 
   



a) Estude o capítulo 1 do livro de Ciências – Ciência e Tecnologia. 
b) Produza no “App Keynote”, slides (no máximo 5 slides) relacionados ao estudo deste capítulo e com base no roteiro a 
seguir: 

 O funcionamento da ciência e do método científico acontece;  
 Exemplo do método científico na ciência moderna; 
 A ciência no Brasil; 
 O acesso à tecnologia no Brasil.  

c) Envie os slides para avaliação do(a) professor(a), através do Projeto Escolar até as 18h do dia 12/04.  
d) Na aula do dia 13/04, você fará a apresentação do trabalho para a professora e os colegas;  
e) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota mensal de Ciências, sendo imprescindível a sua participação.  

 Produção dos slides e envio pelo Projeto Escolar (1,0)  
 Conhecimento do conteúdo e desenvoltura na apresentação oral (1,0)  
 Interação com a turma e criatividade (1,0)  

 

09/04 – REDAÇÃO – Valor 10,0 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 15h15 às 16h40, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 08/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
Livro de Língua Portuguesa 
Unidade 01 – Lápis, caderno e imaginação! (páginas 22, 23, 62 e 63). 
Gênero Textual: Conto e Texto Teatral. 

 Características dos gêneros. 
 Leitura e interpretação. 
 Produção Textual. 

Práticas de Produção Textual – SAS (páginas 5 a 7 \ 12 a 14). 
Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividade 01e 03. 
 
09, 13 e 14/04 – GEOGRAFIA – Valor 10,0 
Parte I – Avaliação Escrita – 09/04 (valor: 7,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 17h às 18h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 08/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
Livro 01 de Geografia  
Unidade 01 – Conhecendo o mundo e o Brasil 

 Capítulo 02: A população mundial – páginas 110 a 125 do livro.  
 Capítulo 03: A população do Brasil – páginas 128 a 141 do livro.  

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividade 07.  
 

Parte II – Trabalho Avaliativo (Valor: 3,0 pontos) – O mundo como ele é.  
a) Com “ajuda dos familiares”, estude o Capítulo 1 do livro de Geografia – O mundo como ele é – páginas 88 a 107.  
b) Produza uma videoaula usando o App iMovie com o tema O Planeta em que vivemos. Destaque sobre: 

 Os continentes e os oceanos da Terra.  
 As formas de representante da Terra. 

 O que mostram as imagens de satélites.  
 As linhas imaginárias que dividem o planeta.  

c) Envie a videoaula para avaliação do(a) professor(a), através do Projeto Escolar até as 18h do dia 13/04.  
d) Na aula do dia 14/04, você fará a apresentação do trabalho para a professora e os colegas;  
e) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota mensal de Geografia, sendo imprescindível a sua participação.  

  Produção da videoaula e envio pelo Projeto Escolar (1,0)  
 Conhecimento do conteúdo e desenvoltura na apresentação oral (1,0)  
 Interação com a turma e criatividade (1,0)  

 

06 , 07 e 12/04 – HISTÓRIA – Valor 10,0 
Parte I – Avaliação Escrita – 12/04 (valor: 7,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 14h30 às 16h, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 11/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 



Livro 01 de História  
Unidade 01 – Uma viagem pela História. 

 Capítulo 01: Descobrindo a História – páginas 16 a 27 do livro.  
 Capítulo 02: Escrevendo a História – páginas 30 a 41 do livro.  

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 06 e 07.  
 
Parte II – Trabalho Avaliativo (valor: 3,0 pontos) – O tempo passa... 
a) Com “ajuda dos familiares”, estude o capítulo 3 do livro de História – páginas 44 a 57 do livro.  
b) Monte slides usando o “App Keynote”, com base no estudo do capítulo 3.  
c) Organize os slides de acordo com os tópicos a seguir:  

 Os seres humanos e a passagem do tempo. 
 O calendário na vida das pessoas.  
 Com contar o tempo? 
 Os períodos da História.  

d) Envie os slides para avaliação do(a) professor(a), através do Projeto Escolar até as 18h do dia 06/04.  
e) Na aula do dia 07/04, você fará a apresentação do trabalho para a professora e os colegas;  
f) Lembre-se! A atividade valerá como parte da nota mensal de História, sendo imprescindível a sua participação.  

 Produção dos slides e envio pelo Projeto Escolar (1,0)  
 Conhecimento do conteúdo e desenvoltura na apresentação oral (1,0)  
 Interação com a turma e criatividade (1,0)  

 

13/04 – MATEMÁTICA – Valor 10,0 
Avaliação Escrita (valor: 10,0 pontos) 

 Aluno Presencial – Avaliação Escrita 
 Aluno Remoto – Avaliação Escrita de 13h às 14h30, com espelhamento pela Plataforma Zoom. (Esta 

Avaliação estará disponibilizada no Aplicativo dia 12/04, a partir das 8h) com devolução para o dia 14/04. 
Livro 01 de Matemática  
Unidade 01 – A Matemática e os números. 

 Capítulo 01: Os números no cotidiano – páginas 28 a 35 do livro.  
 Capítulo 02: Aproximadamente quantos? – páginas 69 a 43 / 46 a 52 / 55 a 58 do livro. 
 Capítulo 04: Multiplicando e dividindo números naturais - páginas 106 a 125 do livro.  

Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Atividades 15 e 16.  
 

 Atenciosamente, 
Coordenação Pedagógica. 

 
“A paz está na boa educação.” 

 
Caso tenham alguma dúvida, mantenham contato conosco pelos seguintes meios de comunicação: 

whatsApp, (86) 98877-4869 / (86) 98877-2457  e-mail institucionalprocampus@procampus.com.brou pelo 
telefone (86) 2106-0606. 

mailto:procampus@procampus.com.br

