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SEGMENTO Ensino Fundamental I  ETAPA 3ª etapa  

DISCIPLINA Arte PROFESSOR (A) Mércia costa  

ANO/SÉRIE 5º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) TEMAS E TÓPICOS: 

 Cinema de animação. 

 Desenho de figura humana. 

 Artista em foco: Leonardo da Vinci e Bottero. 

 

B) OBJETIVOS: 

 Identificar os elementos de estrutura do desenho de animação.  

 Identificar os elementos de estrutura do desenho de figura humana. 

 Identificar o vocabulário apropriado de análise de obras de artes visuais.  

 Ampliar o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético através da criação e fruição de imagem.  

 Identificar artistas que exploram as técnicas estudadas.   

 Identificar as obras mais tradicionais de Leonardo da Vinci e outros 

artistas abordados. 

 

C) DESCRITORES EM FOCO: 

 Aplicar os conceitos de animação em uma produção de desenho animado. 

 Reconhecer técnicas e recursos utilizados no desenho de figura humana. 

 Entender as divisões da obra “Homem Vitruviano”. 

 Dominar as relações de proporção do desenho de figura humana. 

 Usar o vocabulário apropriado ao se referir a termos artísticos.  

 Produzir trabalhos artísticos empregando os conceitos estudados.  

 Expressar conhecimento e sentimentos de forma criativa.  

 Analisar produção artística com senso crítico e estético.  

 Analisar obras de arte, produções próprias e dos colegas com prazer, 

empenho e respeito.  
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D) PROCEDIMENTOS E RECURSOS: 

 Reprodução de imagens multimídia. 

 Textos complementares. 

 Exercícios de experimentação de técnicas de animação. 

 Produção de desenhos animados. 

 Experimentação de técnicas de desenho. 

 Produção de desenhos de figura humana 

 

Em sala:  

 Comprometimento e participação com as atividades propostas.  

 Participar ativamente por meio de observações, discussões e registros. 

 Realizar atividades diversificadas: individuais, em grupo e em dupla. 

 Participar das aulas práticas propostas em outros ambientes oferecidos 

pela escola. 

 Organização e assiduidade com a execução e entrega das atividades e 

materiais. 

 

Em casa: 

 Maior contato com o universo artístico.  

 Visita a exposições, museus, galerias, cinema e teatro. 

 Contato com materiais expressivos como tinta, massa de modelar e afins. 

 

E) AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado através da verificação qualitativa das atividades 

desenvolvidas em sala de aula e em casa. As atividades deverão ser 

organizadas, guardadas em sala e devolvidas ao aluno no final de cada ciclo 

de atividades. Além destas, será realizada avaliação sobre a participação do 

aluno nas práticas realizadas em sala. 

Critérios de Avaliação: 

- Compromisso com regras e combinados. 

- Cumprimento de deveres de casa, organização do material para as aulas. 
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- Empenho e dedicação para produzir as atividades propostas nas aulas, 

demonstrando disponibilidade para realizar trabalhos artísticos, 

expressando e comunicando ideias, valorizando sentimentos e percepções. 

- Capacidade de perceber e pesquisar as produções artísticas dentro do 

contexto social e cultural, demonstrando o aprimoramento de um olhar 

sensível. 

 

Observação: Poderá ocorrer alteração na distribuição dos conteúdos no 

decorrer da etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª 

DISCIPLINA Ciências  PROFESSOR (A) Adriana e Andréia  

ANO/SÉRIE 5º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) TEMAS E TÓPICOS 

 Sistema reprodutor. 

 Reprodução e gravidez. 

 Desenvolvimento embrionário. 

 Métodos contraceptivos. 

 Transformações do corpo. 

 Puberdade. 

 Comportamento dos ímãs/magnetismo.  

 

B) OBJETIVOS 

 Associar atividade sexual à reprodução humana. 

 Reconhecer a camisinha e outros métodos contraceptivos como um 

recurso para um casal evitar filhos e o contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 Associar o amadurecimento das partes genitais internas e externas à 

capacidade reprodutiva. 

 Relacionar mudanças externas no corpo da mulher ao desenvolvimento 

do feto, na gestação. 

 Reconhecer que o ser humano passa por diferentes etapas durante a sua 

vida e que cada uma delas apresenta características especificas, tanto 

no aspecto físico como comportamental. 

 Reconhecer funções e localização de diferentes órgãos ou sistemas do 

corpo humano. 

 Reconhecer a função do sistema reprodutor feminino, masculino. 

 Analisar o funcionamento de métodos anticoncepcionais, reconhecendo 

a importância de alguns deles na prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis. 
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 Comparar os órgãos do sistema reprodutor masculino e feminino. 

 Relacionar fecundação, gestação e noção de parto. 

 Conhecer e respeitar a vivência na adolescência e na puberdade em 

tempos e culturas diversas. 

 Conhecer as transformações que ocorrem no corpo do adolescente e 

buscar coletivamente explicações para essas transformações na pele 

(acne) e odores do corpo, identificando modos de prevenção e 

tratamento. 

  Associar mudanças hormonais ao amadurecimento sexual durante a 

puberdade, surgimento de características sexuais secundárias e 

possibilidade de gravidez. 

 Diferenciar o sistema reprodutor masculino do feminino em relação aos 

órgãos e suas funções. 

 Reconhecer que um ímã atrai ou repele outros ímãs.  

 Identificar a bússola como um instrumento magnetizado pelos polos do 

planeta.     

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

Em sala: 

 Desenvolver atividades no livro didático e no caderno. 

 Realizar atividades diversificadas: individuais, em grupo e em dupla. 

 Participar das aulas práticas propostas no laboratório de Ciências e em 

outros ambientes oferecidos pela escola. 

 Efetuar as atividades propostas no projeto de trabalho.  

 

Em casa:  

 Estabelecer hábito de estudo diário. 

 Estudar diariamente revendo o que foi trabalhado em sala de aula. 

 Desenvolver pesquisas e observações. 

 Realizar os deveres escolares. 
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D) AVALIAÇÃO 

 1ª avaliação – 14,0 pontos.                 

 2ª avaliação – 14,0 pontos.            

 Atividades diversificadas – 7,0 pontos. 

 

Observação:  

 Poderá ocorrer alteração na distribuição dos conteúdos no decorrer da 

etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Carolina Rochael, 
Leonardo Campos e 
Rafael Silva 

ANO/SÉRIE 5º ano TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Experimentar elementos básicos da Ginástica de solo; Ginástica 

Rítmica e Ginástica de Trampolim. 

 Explorar técnicas básicas de auxílio e proteção; 

 Aplicar técnicas de autoproteção durante a realização dos 

movimentos; 

 Construir uma sequência básica de ginástica de solo, utilizando 

elementos de ligação. 

 Reconhecer que a dança pode ser praticada por todos os gêneros e 

por pessoas deficientes. 

 Identificar diferentes ritmos e possibilidades de movimentos 

corporais. 

 Criar histórias, cenas, cenários, coreografias com base em temas 

variados. 

 Criar diferentes formas de movimentos a partir de temas propostos. 

 Reconhecer maneiras de brincar no meio líquido adaptando o corpo a 

esse contexto. 

 Vivenciar os diferentes jogos de iniciação individuais e coletivos do 

Voleibol. 

 Identificar características básicas do Voleibol. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

 Jogos e brincadeiras aquáticas 

 Esportes (Voleibol) 

 Dança (Construção coreográfica) 
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 Ginástica (aparelhos da ginástica artística, rítmica e de trampolim) 

 

C) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

cumprimento dos combinados construídos, empenho, capacidade dos 

estudantes de realizar as atividades desenvolvidas e culmina em avaliações 

formais estruturadas. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos são: Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e 

representam as possibilidades de nota final do aluno. Essa nota será 

conferida através da média dos conceitos de cada avaliação realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADES DE ESTUDO - 2017 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR (A) Cláudia R. Silva e Andréia C. 
de Carvalho  

ANO/SÉRIE 5º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Identificar e localizar a vegetação original e atual do Brasil, refletindo sobre 

o intenso processo de devastação da vegetação; identificar a escala como 

elemento que define a relação entre o espaço real e a representação desse 

espaço; localizar elementos espaciais a partir de uma distância e de uma 

orientação; localizar elementos espaciais, em mapa, utilizando a rosa dos 

ventos e a escala não quantitativa; calcular distâncias utilizando escala não 

quantitativa; comparar distâncias utilizando escala não quantitativa; 

identificar as características geográficas de cada região brasileira; 

identificar características das diferentes regiões (IBGE) do Brasil, 

valorizando a diversidade cultural; reconhecer a diversidade de paisagens, 

de povos, de culturas e de atividades econômicas do território brasileiro; 

ler e analisar mapas com temas em atlas escolar. 

B) CONTEÚDOS 

 Brasil: a vegetação e sua devastação 

Vegetação original e atual do Brasil 

Processo de devastação da vegetação 

 Escala  

Relação entre o espaço real e a representação desse espaço 

Cálculo de escala não quantitativa 

Rosa dos ventos e escala não quantitativa em mapas 

 As grandes regiões brasileiras 

Características geográficas das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul 

e Sudeste (segundo IBGE)  

Diversidade de paisagens, de povos, de culturas e de atividades econômicas 

de cada região 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala 

Participe sempre de todas as aulas dialogadas, interativas ou expositivas 

com a mediação do professor. Faça sempre todos os registros das aulas e 

todas as atividades propostas com dedicação e envolvimento. Participe das 

aulas opinando, complementando com seus conhecimentos e exponha suas 

dúvidas sempre que necessário. Realize com participação e colaboração 

todas as atividades em grupo ou em dupla em sala de aula e no Laboratório 

de Informática, orientadas pelo professor. Registre todas as atividades 

extraclasse na agenda ou no caderno de Geografia. Seja organizado e 

pontual com relação às diversas atividades que serão desenvolvidas. 

Em casa 

Reveja a matéria já trabalhada em sala com o auxílio do livro didático, dos 

registros no caderno e de outros materiais trabalhados. Registre as dúvidas 

para apresentá-las ao professor na aula seguinte. Realize os deveres de casa 

com qualidade. Realize todas as atividades extraclasse com capricho e 

atenção. Sempre que tiver dúvidas durante as atividades extraclasse, 

consulte o livro didático e o caderno e solicite ajuda de um adulto que 

acompanhe suas tarefas. Mantenha o hábito de estudo diário; após o 

cumprimento do para casa, dedique um tempo para revisar os conteúdos 

estudados. Utilize, se possível, o Caderno de Estudos extraclasse para 

escrever resumos e fazer atividades, revendo, com a participação da 

família, a matéria trabalhada. Realize as pesquisas e as atividades 

extraclasse e seja pontual quanto às datas de entrega. Acesse sempre o 

ConeCSA e realize as propostas com empenho. Execute as atividades de 

Apoio Pedagógico extraclasse sempre que isso for solicitado. 
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D) AVALIAÇÃO 

Serão realizadas, no processo avaliativo, ações organizadas com a 

finalidade de obter informações sobre as habilidades, as competências, os 

avanços e as dificuldades do estudante no que diz respeito à aprendizagem 

de Geografia. A avaliação ocorrerá de forma contínua, por meio do 

acompanhamento e da observação do estudante em relação à realização 

das atividades de sala de aula e extraclasse, das avaliações quantitativas e 

qualitativas. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

1ª avaliação: 14,0 pontos – Questões discursivas (abertas) e objetivas 

(fechadas)  

2ª avaliação: 14,0 pontos - Questões discursivas (abertas) e objetivas 

(fechadas) 

Atividades diversificadas: 7,0 pontos - Serão realizadas em sala de aula e/ou 

extraclasse, informadas por meio de um cronograma específico, que será 

disponibilizado no aplicativo e/ou no site. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª 

DISCIPLINA História PROFESSOR (A) Andréia e Cláudia 

ANO/SÉRIE 5º TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

 Compreender o sistema de votação no início da república; 

 Comparar as propostas de mudanças políticas na década de 1920; 

 Analisar a participação das mulheres em diferentes tempos; 

 Identificar as mudanças ocorridas após a implantação da Constituição de 

1934; 

 Identificar e aplicar o conceito de ditadura; 

 Comparar diferentes interpretações sobre o governo de Getúlio Vargas; 

 Interpretar e aplicar o conceito de democracia; 

 Identificar algumas lutas políticas ocorridas entre 1946 e 1964; 

 Comparar aspectos políticos do período de 1946-1964 com os do governo 

militar; 

 Identificar mudanças que possibilitaram o retorno da democracia no 

Brasil; 

 Compreender o que significa ser cidadão; 

 Reconhecer os avanços e as dificuldades que o país apresentou ao longo 

de sua história, com ênfase nas questões atuais; 

 Analisar as razões da existência de profundas desigualdades sociais 

brasileiras; 

 Reconhecer a realidade brasileira por meio de análise dos indicadores 

sociais e perspectivas do Brasil contemporâneo. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Brasil República 

 Proclamação da República 

 Sistema de votação 

 Um longo governo – Getúlio Vargas 
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 República e constituições 

 Ditadura Militar / Democracia 

 

 

Vida em sociedade 

 Cidadania 

 Manifestações e práticas sociais atuais: reforma agrária, MST e outras 

formas de manifestações atuais 

 Problemas sociais do Brasil 

 

Realidade contemporânea  

 Os indicadores da situação econômica e social do Brasil: PIB, 

analfabetismo, mortalidade infantil, IDH e renda per capita 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

Em sala:  

 Participar das aulas interativas por meio de discussões e registros; 

 Realizar as atividades do livro didático e em folhas complementares; 

 Acessar recursos audiovisuais (vídeos, músicas, multimídia etc.); 

 Analisar imagens e charges relacionadas aos fatos históricos estudados. 

 

Em casa:  

 Estabelecer o hábito de estudo diário; 

 Realizar as atividades do livro e em folhas complementares; 

 Buscar informações. 
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D) AVALIAÇÃO 

 1ª avaliação: 14 pontos 

 2ª avaliação: 14 pontos  

 Atividades cotidianas diversificadas: 7 pontos – Duas atividades 

específicas direcionadas pelas professoras no decorrer da etapa.  

 

Tais atividades serão realizadas na escola e em casa, em grupos ou 

individualmente, a partir de estudo orientado feito em casa e na escola. 

 

Obs.: Este documento é flexível e pode sofrer alterações ao longo da etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental I ETAPA 3ª Etapa  

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Laryssa Castro  

ANO/SÉRIE 5º ano  TURNO  Manhã / tarde 

 

A) OBJETIVOS  

 Trabalhar as quatro habilidades que subjazem à competência linguístico-

comunicativa em inglês (leitura, escrita, escuta e fala), de forma 

dinâmica apresentando diferentes manifestações culturais.  

 Desenvolver uma atitude de respeito diante de tais manifestações para 

aprimorar o vocabulário por meio das relações com o conhecimento, com 

o outro e com o mundo, aprofundando assim os conhecimentos 

linguísticos da língua alvo.  

 Desenvolver a autonomia de praticar a língua inglesa de forma 

contextualizada e próxima à realidade.  

 Desenvolver a leitura e interpretação de textos, bem como desenvolver 

a escrita de pequenos textos utilizando as estruturas gramaticais 

estudadas na etapa. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

 Too small 

- Nomes das roupas e acessórios 

- Características das roupas e acessórios 

- Pronomes demonstrativos 

 

 Who I am 

- Rotina 

- Respostas pessoais 

- Dias da semana 

- Meses do ano 

- Advérvios de frequência 

- How many? How much? 

- What are you doing? 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala: Participar das aulas dialogadas e interativas com a mediação do 

professor, realizando e corrigindo as atividades propostas, sejam exercícios 

escritos ou orais (ditados, registros, atividades de fixação e apoio etc.). 

Realizar atividades e projetos individuais ou em grupo, entregando-os na 

data marcada. Manter o caderno organizado e em dia com as atividades 

coladas e corrigidas. Trazer os materiais (livro e caderno) em todas as aulas.  

 

Em casa: Estudar diariamente para a revisão e fixação do conteúdo, com 

esse hábito, o aluno será capaz de realizar sozinho seu dever de casa 

(homework) e projetos solicitados. Reescrever as palavras estudadas para 

fixar a ortografia das mesmas. Utilizar o dicionário ou o glossário do próprio 

livro sempre que houver dúvidas. O contato com qualquer material extra: 

vídeo, música, livrinhos de estória, aplicativos, games, sites etc., é uma 

boa maneira de praticar a língua, ampliar o vocabulário e desenvolver as 

diversas habilidades. Use o DVD-ROM e o CD de áudio que acompanham o 

material didático para uma melhor verificação dos conteúdos estudados em 

sala.  

 

D) AVALIAÇÃO:  

A avaliação é um processo constante, o aluno será avaliado durante toda a 

etapa pela sua participação e cumprimento das tarefas propostas em sala e 

em casa. Nesta etapa, a avaliação se baseará na realização de um projeto, 

na organização do caderno (as atividades deverão ser coladas no caderno e 

registros copiados) e em uma prova final abrangendo os conteúdos 

estudados. Para que a avaliação seja um processo tranquilo e enriquecedor, 

faz-se necessário o estudo diário do conteúdo dado em sala de aula e a 

prática do vocabulário estudado por parte do aluno.  
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Língua Portuguesa PROFESSOR (A) Adriana Freitas e  
Patrícia Mostafa 

ANO/SÉRIE 5º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVO 

 

Contemplar o trabalho com a linguagem em todos os momentos, em razão 

da necessidade de trocar ideias, de compreender os diversos textos 

encontrados no dia a dia e de formular o pensamento, exercitando a 

expressão, escrita e oral, em busca de alternativas que ajudem a melhorar 

as opiniões e as posturas, proporcionando a formação de novos conceitos e 

o aprofundamento de conhecimentos.  

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Compreensão de gêneros discursivos orais e escritos, verbais e não 

verbais, impressos e digitais e sua relação com a cultura 

 Coerência temática (identificar os recursos linguísticos indicadores de 

efeitos de ironia e de humor) 

 Seleção lexical  

 Estratégias de criação literária em um texto do discurso narrativo 

(intertextualidade) 

 Textualização dos discursos narrativo, descritivo e argumentativo 

 Mecanismos de coesão nominal e verbal 

 Elementos descritivos: comparação ou metáfora 

 Argumentos e contra-argumentos 

 Intencionalidade discursiva 

 Variação linguística 

 Inferência do sentido de palavras e expressões pelo contexto de uso 
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Apropriação da língua, do seu funcionamento e uso reflexivo da língua e 

sua relação com o patrimônio linguístico nacional e cultural  

 Variação linguística 

 Recursos linguísticos 

 Sintaxe 

 Ortografia 

 Marcas identitárias: classes gramaticais (verbo, preposição, interjeição 

e advérbio) 

 Categorias de palavras 

 Operadores lógico-discursivos (conectivos: conjunções; articuladores: 

elementos organizadores do texto oral e escrito) 

 

Produção de gêneros discursivos orais e escritos, verbais e não verbais, 

impressos e digitais e sua relação com a cultura 

 Produção oral e escrita de gêneros dos discursos narrativo, descritivo e 

argumentativo 

 Registros e dialetos 

 Memória: produção de gêneros memorialísticos 

 Revisão e reelaboração de textos 

 Estratégias de incorporação de vozes 

 

Compreensão de gêneros do discurso do domínio literário e sua relação 

com a memória cultural 

 Discurso literário  

 Linguagem literária 

 Valores sociais e culturais 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala:  

Participar das aulas dialogadas e interativas com a mediação do professor, 

realizar as atividades do livro didático, sobre gramática e outras propostas, 

fazer interpretações de textos de diferentes gêneros, realizar trabalhos 

individuais e coletivos, participar das aulas no laboratório de informática, 

desenvolver as atividades dos projetos da disciplina e interdisciplinares, 

executar as atividades diversificadas e utilizar a biblioteca. 

Em casa: 

Realizar as atividades extraclasse com capricho e atenção, manter o hábito 

de estudo diário, rever a matéria trabalhada com a participação da família, 

anotar as dúvidas para solicitar intervenção da professora, realizar as 

atividades de apoio e as demais atividades propostas nos projetos. 

D) AVALIAÇÃO 

A avaliação em Língua Portuguesa tem como parâmetros os objetivos de 

aprendizagem do 5º ano, de acordo com os eixos de ensino do componente 

curricular de Língua Portuguesa: leitura, produção de texto, oralidade, 

sistema de escrita alfabético e ortografia. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 1ª avaliação: 14,0 pontos — Avaliação com questões discursivas e 

objetivas;  

 2ª avaliação: 14,0 pontos — Avaliação com questões discursivas e 

objetivas;  

 Atividades diversificadas — 7,0 pontos 

 

Obs.: Este documento é flexível e pode sofrer alterações ao longo da 

etapa. 
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SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Matemática PROFESSOR (A) Zínia Letícia/Cláudia Regina 

ANO/SÉRIE 5º ano  TURNO  Manhã/Tarde 

 

A) OBJETIVOS 

 

 Compreender a representação decimal e utilizá-la nos cálculos das 

quatro operações, inserida ou não em situações matemáticas do dia a 

dia;  

 Representar quantidade não inteira utilizando fração ou número 

decimal; 

 Relacionar os números decimais ao sistema monetário; 

 Representar e relacionar diferentes unidades de medida de 

comprimento, superfície, capacidade e volume; 

 Ler e interpretar informações percentuais apresentadas em tabelas e 

gráficos de barras, colunas, setores ou pictogramas; 

 Representar e calcular a probabilidade de diferentes formas; 

 Pensar logicamente de modo matemático, argumentando, escrevendo e 

representando, de várias maneiras, as ideias matemáticas. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Números e operações 

 Conjunto dos números racionais (frações e números decimais)  

 Porcentagem 

Grandezas e medidas 

 Medidas monetárias, comprimento, superfície, capacidade e volume  

 Perímetro, área, volume e capacidade 

Tratamento da informação 

 Tabelas e gráficos de barras ou de colunas, setores e pictogramas  

 Probabilidade 
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

É necessário que você, aluno, esteja atento e participativo. Traga sempre 

para as aulas o livro didático, os materiais definidos nas aulas anteriores e 

o caderno. O caderno organizado, completo e caprichado é um material 

escolar muito importante para a sua aprendizagem. É nele que você deve 

registrar o que é trabalhado na sala de aula, as tarefas realizadas em casa, 

as discussões, as várias maneiras de resolver um problema, as observações 

significativas feitas pela professora, as soluções mais originais e mais 

interessantes dadas a uma questão, as dúvidas e sua opinião sobre 

determinado assunto. Assim, terá mais prazer em estudar pelo caderno, 

além de estar desenvolvendo sua autonomia.   

Em casa:  

Estude diariamente por, pelo menos, 50 minutos. Faça a revisão do 

conteúdo abordado em sala de aula. Realize as atividades de para casa, 

registrando todos os cálculos necessários em seu caderno ou no livro 

didático. Faça a leitura dos textos do livro didático e anote as dúvidas para 

serem esclarecidas na aula seguinte. Traga para discussão, em sala de aula, 

curiosidades e notícias relacionadas aos conteúdos estudados. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na disciplina de Matemática compreende aspectos 

qualitativos e quantitativos que perpassam todo o trabalho em sala de aula, 

a organização do estudante, a participação e a realização pontual dos 

deveres. Quanto à parte quantitativa, os pontos serão distribuídos da 

seguinte maneira: 

 Duas provas escritas: 28,0 pontos — 14,0 pontos cada 

 Atividades diversas: 7,0 pontos  
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