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Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2020. 
 

Assunto: Agenda do mês de setembro 
 
 

Estimadas Famílias, 
 
 

 É por meio deste comunicado que informamos a todos algumas datas com acontecimentos importantes 

no mês de setembro. 
 

Dia 10: “Drive-thru da Saudade” 

 Vamos pegar carona no drive-thru do Infantil para matar a saudade que está bem apertadinha? Vejam as 

orientações para o nosso reencontro muito especial: 

 Nossos estudantes receberão um brinde. A entrega será em sistema drive -thru no estacionamento da igreja.  

 As famílias deverão permanecer dentro do carro, protegidas com máscara. 

 Pegar o material diretamente com a professora da turma.  

 Manter uma distância mínima de 2 metros do colaborador.  

 Nesse dia não haverá aula online pela Teams.  

 

Contamos com a colaboração de todos para respeitar os respectivos horários: 

 

 
 

 
 

Dia 25 ou Dia 28: Tarde de Talentos 

 Reúna a sua família e venha participar!  

 A Tarde de Talentos é para quem canta, dança, escreve, toca algum instrumento musical, 

tem habilidades em artes plásticas, interpreta ou gosta de performances artísticas. Ele é apresentado sempre no 

mês de setembro, próximo ao dia de São Vicente de Paulo- nosso padroeiro. Baseados nas palavras do próprio São 

Vicente “amor não é apenas afetivo, mas também efetivo”, criamos esse momento a fim de promover um encontro 

de alegria, carinho e doação de boas energias. Esse é o nosso carisma: “Fazer o bem, faz bem”. Encaminhe pelo 

chat privado da Denise o seu interesse em participar. Estaremos recebendo a sua “inscrição” até o dia 11/09.  

 

De 14 a 18 de setembro: Período de recuperação referente a primeira etapa.  

 Enviaremos o agendamento da avaliação Forms. 
 

Dia 30: Notas liberadas no sistema GVDASA pelo portal ou aplicativo “Educação Vicentina”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

SÉRIE HORÁRIO 

2º e 3º anos 14h às 15h 

4º e 5º anos 15h às 16h 

https://www.colegionsdosremedios.com.br/ensino-infantil-escola/habilidades
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Avaliações da segunda etapa 
 

 A composição de notas será no decorrer da etapa por meio de diversas ferramentas avaliativas. 

Observem nas tabelas abaixo como cada professor avaliará os seus estudantes. Informamos que sempre que 

houver avaliação pelo Forms, as turmas estarão acompanhadas pela professora e todos deverão estar com 

a câmera ativada e microfone desabilitado. Em caso de dúvida na hora da avaliação, entrar em contato 

pelo chat privado da professora. O link da avaliação será compartilhado pela professora no momento da 

atividade. O estudante deverá saber os seus códigos de acesso para que consiga logar no Forms. Com 

relação às avaliações dos demais componentes curriculares, enviaremos, em breve, as informações 

detalhadas. Solicitamos atenção aos prazos de entrega das avaliações. 
 

Língua Portuguesa 

 

Matemática 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - AVALIAÇÃO 2ª ETAPA LETIVA 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONTEÚDO DATA LIMITE PARA 
ENTREGA 

O QUE O ALUNO DEVE FAZER? QUANTO 
VALE? 

Formulário 4 
(Microsoft forms)  

 

Substantivos e adjetivos 
 

04/09/2020 Responder o FORMS e ENVIAR 3,0 pontos 

Produção Textual 
(postagem do 
aluno) 

Folclore 09/09/2020 Realizar a produção textual sobre o 
Folclore e postar em “Equipe 

comunicados > arquivos > postagem 
do aluno” 

2,0 pontos 

Folha avaliativa 
(postagem do 
aluno) 

Leitura, interpretação e 
compreensão textual 
 

11/09/2020 Realizar a folha avaliativa sobre  
Leitura, interpretação e 

compreensão textual e postar em 
“Equipe comunicados > arquivos > 

postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Formulário 5 
(Microsoft forms) 

Pronomes 14/09/2020 Responder o FORMS e ENVIAR 3,0 pontos 

MATEMÁTICA - AVALIAÇÃO 2ª ETAPA LETIVA 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONTEÚDO DATA LIMITE PARA 
ENTREGA 

O QUE O ALUNO DEVE FAZER? QUANTO VALE? 

Folha de exercícios 

(postagem do 

aluno)  

 

Situações-problema 28/08/2020 Realizar a folha de situações – 
problema e postar em “Equipe 

comunicados > arquivos > 
postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Formulário 4 
(Microsoft forms) 

Multiplicação 02/09/2020 Responder o FORMS e ENVIAR 3,0 pontos 

Livro didático – 
“Aprender Sempre” 
Páginas 150 e 151 

Operações matemáticas 09/09/2020 Realizar a atividade do livro pgs 
150 e 151 “Aprender Sempre”e 

postar em “Equipe comunicados > 
arquivos > postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Formulário 5 
(Microsoft forms) 

Todo conteúdo já 

abordado – testando 

16/09/2020 Responder o FORMS e ENVIAR 3,0 pontos 
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História 

 

Ciências 

 
 

 

Geografia 

conhecimentos 

 

HISTÓRIA - AVALIAÇÃO 2ª ETAPA LETIVA 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONTEÚDO DATA LIMITE PARA 
ENTREGA 

O QUE O ALUNO DEVE FAZER? QUANTO VALE? 

Trabalho 

(postagem do 

aluno) 

 

Direitos e deveres 

 

07/09/2020 Realizar a folha “Direitos e 
deveres” e postar em “Equipe 

comunicados > arquivos > 
postagem do aluno”  

2,0 pontos 

Sala de aula 

invertida 

(postagem do 

aluno) + 

apresentação) 

 

Sala de aula invertida - 

Pesquisa: Culturas 

indígenas, portuguesas e 

africanas 

 

08/09/2020 Realizar a pesquisa  “Culturas 
indígenas, portuguesas e 

africanas” e postar em “Equipe 
comunicados > arquivos > 

postagem do aluno” 

3,0 pontos 

Livro (postagem do 
aluno) 

Preconceito pg.77, n°3 14/09/2020 Realizar a pesquisa       
“Preconceito pg.77, n°3” e 

postar em “Equipe 
comunicados > arquivos > 

postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Formulário 2 
(Microsoft forms) 

Conteúdos abordados no 

capítulo 6 

 

15/09/2020 Responder o FORMS e ENVIAR 3,0 pontos 

CIÊNCIAS - AVALIAÇÃO 2ª ETAPA LETIVA 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONTEÚDO DATA LIMITE PARA 
ENTREGA 

O QUE O ALUNO DEVE FAZER? QUANTO VALE? 

Esquema 

(postagem do 

aluno) 

 

Metamorfose 
(borboleta) 

04/09/2020 Realizar o esquema sobre a 
Metamorfose da borboleta e 

postar em “Equipe comunicados 
> arquivos > postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Pesquisa – Sala de 

aula invertida 

(postagem do 

aluno) 

 

Grupos de plantas 11/09/2020 Realizar a pesquisa sobre o grupo 
de plantas e postar em “Equipe 

comunicados > arquivos > 
postagem do aluno” 

3,0 pontos 

Ficha Técnica 

(postagem do 

aluno) 

 

Reprodução dos animais 17/09/2020 Realizar a ficha técnica sobre a 
reprodução dos animais e postar 

em “Equipe comunicados > 
arquivos > postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Formulário 2 
(Microsoft forms) 

Testando conhecimentos 
(todo conteúdo 
abordado na 2° etapa) 

18/09/2020 Responder o FORMS e ENVIAR 3,0 pontos 
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Atenciosamente, 

 

                                   

 

GEOGRAFIA - AVALIAÇÃO 2ª ETAPA LETIVA 

INSTRUMENTO 
AVALIATIVO 

CONTEÚDO DATA LIMITE PARA 
ENTREGA 

O QUE O ALUNO DEVE FAZER? QUANTO VALE? 

Folha avaliativa 

(postagem do 

aluno) 

 

Água 01/09/2020 Realizar a folha avaliativa sobre a 
água e postar em “Equipe 
comunicados > arquivos > 

postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Pesquisa (postagem 

do aluno) 

 

Relevo 10/09/2020 Realizar a pesquisa sobre o relevo 
e postar em “Equipe 

comunicados > arquivos > 
postagem do aluno” 

2,0 pontos 

Pesquisa – Tabela 

de observação 

(postagem do 

aluno) 

 

Temperatura 14/09/2020 Realizar a observação, preencher 
a tabela e postar em “Equipe 

comunicados > arquivos > 
postagem do aluno” 

3,0 pontos 

Formulário 2 
(Microsoft forms) 

Testando conhecimentos 
(todo conteúdo 

abordado na 2° etapa) 

17/09/2020 Responder o FORMS e ENVIAR 3,0 pontos 

Mônica Carvalho 
Coordenadora Pedagógica 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 

Denise Pina 
Orientadora Educacional 
Anos Inicias, 2º ao 5º ano 


