
“Grandes coisas são possíveis” 

 

Prezada Família Lassalista, 

 

          De acordo com o Calendário Escolar vigente, nós do Colégio La Salle Brasília após período de aulas e testes com a utilização das ferramentas 

digitais, iniciaremos o período avaliativo on-line. A iniciativa tem como objetivo garantir aos nossos estudantes uma formação acadêmica sólida, com 

o desenvolvimento de competências e habilidades que venham garantir aprendizagens significativas e contextualizadas. Sendo assim, informamos 

que as avaliações acontecerão da seguinte forma: 

 

Ensino Fundamental I: (4º e 5º ano)  

- Segue abaixo os instrumentos e a divisão das atividades avaliativas de cada disciplina, que contemplarão os 3,5 que seria da AV2 (exceto para 

matemática que não tivemos a AV1 e por isso realizaremos uma divisão diferente): 

 

 Para as disciplinas de Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia: 

- 1º instrumento – formulário de questões subjetivas – 2,0. 

- 2º instrumento – formulário de múltipla escolha – 1,5. 

 

 Para a disciplina de Matemática (não chegamos a realizar a AV1 e por isso a divisão da nota será diferente): 

- 1º instrumento – formulário de questões subjetivas – 2,5. 

- 2º instrumento – formulário de múltipla escolha – 2,0. 

- 3º instrumento – formulário de questões subjetivas – 2,5. 

 



 

- Para as avaliações on-line, não haverá padronização de números de questões. Cada professor elaborará a avaliação de acordo com os conteúdos 

trabalhados e necessidade da turma. 

- Nos roteiros das aulas semanais estará descrito exatamente como será a realização e o que cada aluno precisará para este momento. 

- Fiquem atentos aos roteiros e as instruções das professoras nas aulas on-line. 

 

Segue abaixo os conteúdos, datas e instrumentos que serão aplicados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DO FUNDAMENTAL I – TURMAS: 51, 52 e 53 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Segue o cronograma de datas das avaliações (AV2) referente ao 1º Trimestre para os alunos do 5º ano.  

 

DISCIPLINA 
VALOR 

INSTRUMENTO AVALIATIVO DATA DA 
APLICAÇÃO 

O QUE EU PRECISO ESTUDAR? ONDE EU ENCONTRO? 

 
 

Matemática 
Valor: 2.5 

 

 
 

Formulário de questões 
subjetivas 

 
 

20/05 

- Sistema de Numeração Decimal.  

- Leitura e escrita de números até 999.999.999 

- Operações (adição, subtração, multiplicação com dois algarismos e divisão com um algarismo).  

Livro páginas: 60 a 62; 72 a 75; 80 a 86; 89 a 97; 102 a 106.  
Livro Lição de Casa: 30. 

Geografia 
Valor: 2.0 

 

Formulário de questões 
subjetivas 

22/05 Unidade 1: A população no mundo e no Brasil. 

Capítulo 2 - O povo Brasileiro. 

Livro páginas: 44 a 51. 

 
 
 

Português 
Valor: 2.0 

 

 
 
 

Formulário de questões 
subjetivas 

 
 
 

25/05 

- Leitura e interpretação de texto (gênero: relato de memória) 

- Estudo do vocabulário / uso do dicionário. 

- Artigos: definido e indefinido. 

- Adjetivo e locução adjetiva. 

- Substantivos primitivos, derivados, simples e compostos. 

- Sinais de pontuação: dois-pontos; travessão; aspas; ponto final; ponto de interrogação; ponto de 

exclamação; reticências. 

Livro páginas: 23 a 25; 44; 60 a 65; 75 e 76; 82. 
Lição de casa: 17 a 25; 27. 
Gramática: 92 a 97; 108 a 112; 123 a 126; 154 e 155; 157 a 159. 

 
 

Matemática 
Valor: 2,0 

 

 
 

Formulário de múltipla 
escolha 

 
 

27/05 

- Sistema de Numeração Decimal.  

- Operações (adição, subtração, multiplicação com dois algarismos).  

- Gráficos. 

Livro páginas: 56; 64 e 65; 72 a 75; 80 a 86; 89; 94; 97. 
Livro Lição de Casa: 25 e 26. 

   Unidade 2: Como funciona o corpo humano? 



Ciências 
Valor: 2.0 

 

Formulário de questões 
subjetivas 

29/05 Capítulo 1 - Nosso corpo é formado por células. 

Capítulo 2 - Organização do corpo humano. 

Capítulo 3 - Os sistemas do corpo humano. 

Livro páginas: 34; 37 e 38; 41; 45 e 46; 53 

Lição de Casa: 21 a 24. 

História 
Valor: 2.0 

 

Formulário de questões 
subjetivas 

01/06 Unidade 2: Cidadania: passado e presente. 
Capítulo 2: Cidadania: Conquista de todos os povos.  
Livro páginas: 67 a 77. 

Geografia 
Valor: 1,5 

 

Formulário de múltipla 
escolha 

03/06 Unidade 2: Trabalho e condições de vida 

Capítulo 1: Setores da economia e trabalho. 

Livro páginas: 54 a 66. 

 
 

Matemática 
Valor: 2,5 

 

 
 

Formulário de questões 
subjetivas 

 
 

05/06 

-Localização e deslocamentos. 

-Plano cartesiano. 

- Sistema de Numeração Decimal.  

- Diferentes decomposições. 

- Operações (adição, subtração, multiplicação com dois algarismos e divisão com um algarismo).  

- Tabelas e gráficos. 

Livro páginas: 16; 21 e 22; 47 e 48; 56; 64 e 65; 72 a 75; 80 a 86; 89 a 97; 102 a 106.  
Livro Lição de Casa: 17 e 18; 25 e 26; 29 e 30. 

 
 

Português 
Valor: 1,5 

 

 
 

Formulário de múltipla 
escolha 

 
 

08/06 

- Artigos: definido e indefinido. 

- Adjetivo e locução adjetiva. 

- Substantivos primitivos, derivados, simples e compostos. 

- Encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 

- Uso de porquê, por quê, porque e por que. 

Livro páginas: 23 a 25; 44; 60 a 65; 75 e 76; 82; 93 e 94; 106 a 111; 114 e 115. 
Lição de Casa: 17 a 25; 27; 30 a 32. 
Gramática: 35 a 41; 89 a 91; 108 a 112; 123 a 126; 154 e 155; 157 a 159. 

 
Ciências 
Valor: 1,5 

 

 
Formulário de múltipla 

escolha 

 
10/06 

Unidade 3: Água é vida! 

Capítulo 1: Como ocorre o ciclo da água. 

Capítulo 2: Tratamento da água. 

Capítulo 3: O uso da água na geração de energia. 

Livro páginas: 58 a 60; 64 e 65; 68 e 69; 71 e 72; 74 e 75. 

História 
Valor: 1,5 

 

Formulário de múltipla 
escolha 

12/06 Unidade 2: Cidadania: passado e presente. 
Capítulo 1: O respeito à diversidade e à pluralidade. 
Livro páginas: 52 a 66. 



  


