
AVALIAÇÃO
FUNDAMENTAL I (2° ao 5° ano)

Prezada família,

Conforme informativo anterior, iniciaremos as Avaliações 1 (AV1) na semana de 4 a 15 de maio. 
Os instrumentos avaliativos serão disponibilizados nas salas dos respectivos Componentes 
Curriculares, no Google Classroom. Nos dias e horários previstos, durante a realização das avalia-
ções, os professores estarão disponíveis para orientar e/ou tirar as dúvidas dos alunos. Aqueles 
que, por necessidade própria, não puderem realizar a AV1 no dia e horário combinados, terão o 
prazo de até uma semana para entregá-la ao professor.

Abaixo, segue o cronograma de realização  das Avaliações 1 (AV1):

Componente
Curricular

Matemática

Inglês

Ciências

História

Geogra�a

Língua Portuguesa
e Produção Textual

(Avaliação integrada)

Data da realização da Avaliação 
com orientação do professor

4 de maio

A data da Avaliação de Inglês será 
de acordo com a grade de horário 

semanal, podendo ser:
5, 7, 11 ou 13 de maio.

6 de maio

8 de maio

12 de maio

14 de maio

Data máxima de entrega da Avaliação ao 
professor, para os alunos que não pude-
rem estar presentes no dia da Avaliação 

com a orientação do professor

11 de maio

A data de entrega será de acordo com o dia 
da Avaliação de Inglês, podendo ser: 12, 14, 

18 ou 20 de maio

13 de maio

15 de maio

19 de maio

21 de maio

Para melhor aproveitamento do aluno, os dias da realização das AV1, com a orientação do pro-
fessor, de acordo com o calendário acima,  serão destinados  exclusivamente às Avaliações. 

Na pasta ORIENTAÇÕES GERAIS, do Google Classroom, estará disponível uma circular mais 
detalhada sobre as Avaliações I.

Na semana de 27/4 a 1/5, as turmas seguirão o mesmo quadro de horários, também disponível 
na pasta ORIENTAÇÕES GERAIS, do Google Classroom.

Lembramos que, no dia 1º de maio, comemoramos o Dia do Trabalho, e, por ser feriado nacio-
nal, não haverá aula.

Em caso de dúvidas ou sugestões, estamos à disposição nos e-mails:

Núcleo Psicopedagógico da Unidade Itanhangá: f1.itanhanga@mopi.com.br 
Núcleo Psicopedagógico da Unidade Tijuca: f1.tijuca@mopi.com.br

Atenciosamente,
Núcleo Psicopedagógico


