
 

 

1º ano 
Ensino Fundamental 

 

4 de agosto de 2020 
Sistema avaliativo - 2ª Etapa 

 
 
 

Senhores Pais, 

 

Conforme comunicado anterior, o sistema avaliativo deste ano será composto por 3 etapas. 

Estamos na 2ª etapa (que corresponde aos meses de junho, julho, agosto e 4 dias do mês 

de setembro) com o valor de 35 pontos.  
 

 

• Para a 2ª etapa, utilizaremos os seguintes instrumentos avaliativos: 

 

1º ano 
 Total 

35 pontos 

Português  

Matemática  

Conhecimentos Gerais  

Ensino Religioso / T.D.E.                

Trabalhos dirigidos em casa  20 

Avaliação Abrangente - AVA  10 

Avaliação Formativa - AVF 5 

Inglês 

Avaliação processual  12 

Trabalhos dirigidos   8 

Avaliação Abrangente - AVA  10 

Avaliação Formativa - AVF 5 

Literatura e Produção 

Livros Literários  25 

Produção de texto 10 

 

 

 

• Para os conteúdos de Artes e E.SE, os conceitos serão dados de acordo com as atividades 

realizadas ao longo da etapa. 

 

• Todas as atividades realizadas em casa serão avaliadas no instrumento AVF (avaliação 

formativa).     

 

Por isso, o capricho, organização e pontualidade na entrega serão fundamentais. 

 



 

 

 

 
Trabalho 

Multidisciplinar 

Produção 

Boneco 
Inglês 

AVA 

(Avaliação 

Abrangente) 

1º Alfa 12/08 10/08 20/08 21/08 

1º Beta 13/08 10/08 19/08 21/08 

 

De 10 a 21 de agosto, os alunos estarão em semana avaliativa remota. No dia 31/08 

(segunda-feira), conforme proposta anterior, vocês deverão levar para o Colégio as 

avaliações realizadas pelos alunos. Lembramos que serão dois envelopes entregues: um 

com a avaliação de inglês e o outro com as demais avaliações. No momento da devolução, 

será feita a verificação de todo material entregue pelas auxiliares que farão o recebimento.  

 

Para os alunos que não atingirem a média da etapa, será montado um plano de intervenção 

com trabalhos e após, será realizada prova de recuperação para que seja sanada a 

dificuldade apresentada pelo aluno.     

 

Qualquer dúvida, entrem em contato com a Equipe Pedagógica. 

Equipe Educativa do CIC 

 


