
Prezada família,

Iniciaremos o nosso período de avaliações (AV2), conforme informativo anterior. 
Tal iniciativa tem como objetivo dar continuidade ao processo de avaliação de ensino e 
aprendizagem do 1º trimestre e, a partir dele, fazer os ajustes necessários para, juntos, darmos 
prosseguimento ao projeto pedagógico do Mopi.

No período de 1 a 10 de junho, as Avaliações 2 (AV2) serão disponibilizadas nas salas de aula 
dos respectivos Componentes Curriculares, no Google Classroom, às 10h30 (para as turmas do 
turno da manhã) e às 16h (para as turmas do turno da tarde), com exceção da disciplina Inglês. 
A Avaliação 2 (AV2) de Inglês será realizada no dia e horário da aula de Inglês, de cada turma.

Nos dias e horários previstos na grade, as professoras aplicarão as avaliações, lendo os 
enunciados, explicando passo a passo cada atividade e aguardando a resposta do aluno. Nesse 
momento, a família precisará estar ao lado do seu filho e abrir duas abas: a atividade (Google 
Forms) e o Google Meet, para que a criança escute a professora e, ao mesmo tempo, realize a 
avaliação. Os microfones dos alunos ficarão desligados durante as avaliações. Após a 
explicação, a professora estará disponível para orientar e/ou tirar as dúvidas dos alunos, na sala 
de aula da respectiva disciplina.

As famílias podem reler os enunciados e encorajar os seus filhos a realizarem suas avaliações 
sozinhos, com  autonomia e protagonismo, dando-lhes exemplo de ética e cidadania.

Os alunos que, por necessidade própria, não puderem realizar a AV2, com a orientação do 
professor, no momento proposto em calendário, terão até uma semana para entregá-la. Eles 
poderão acompanhar a explicação da professora, pois a orientação será gravada.

As Avaliações 2 terão peso 2 e acontecerão da seguinte forma:
Uma avaliação de cada disciplina, elaborada no Google Forms, com 9 questões, valendo 9 
pontos, distribuídas em objetivas e discursivas, por COMPONENTE CURRICULAR. A avaliação de 
Inglês valerá 10 pontos;

Um TRABALHO INTERDISCIPLINAR, que será realizado com apoio da família, e anexado no 
Google Forms, contemplará todas as disciplinas valendo 1 ponto para cada, exceto Inglês;
O resultado da AV2 contemplará os 9 pontos da Avaliação mais 1 ponto do Trabalho 
Interdisciplinar, em cada componente curricular.

A seguir, segue o cronograma de realização das Avaliações 2 (AV2):

CALENDÁRIO E CONTEÚDOS

Componente 
Curricular

Trabalho 
Interdisciplinar

Inglês

Matemática

Ciências

História e 
Geogra�a

Língua 
Portuguesa

Data da realização 
da Avaliação 2 com 

orientação do 
professor

2 de junho
(3ª feira)

Obs.: vídeo 
explicativo da 

professora

4 de junho
(5ª feira)

*No horário da aula 
de Inglês da turma

1º ano 1M e 2M: 9h

1º ano 1T: 14h30

1º ano 2T: 13h30

5 de junho
(6ª feira)

(10h30, para alunos 
do turno manhã, e 

16h, para alunos do 
turno da  tarde)

8 de junho
(2ª feira)

(10h30, para alunos 
do turno manhã, e 

16h, para alunos do 
turno da  tarde)

9 de junho
(3ª feira)

(10h30, para alunos 
do turno manhã, e 

16h, para alunos do 
turno da  tarde)

10 de junho
(4ª feira)

(10h30, para alunos 
do turno manhã, e 

16h, para alunos do 
turno da  tarde)

Data máxima de 
entrega da Avaliação 
2 ao professor, para 
os alunos que não 

puderem estar 
presentes no dia
da Avaliação com 

a orientação do 
professor

17 de junho

15 de junho

16 de junho

 16 de junho

16 de junho

17 de junho

Conteúdo

Conteúdos referentes às disciplinas de 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e Geogra�a.

Unit 2 - Colours everywhere!
Lesson 1

Vocabulary
- Feelings: angry, sad, happy; 

- Colours: blue, green, orange, red, yellow;
- Other words: backyard, paw prints.

Lesson 2
Vocabulary:

- Colours: black, blue, green, orange, pink, 
purple, red, white, yellow;

- Other words: apple, aubergine, butter�y, 
clover, tangerine, the sun.

Lesson 3
 Vocabulary: palette, submarine.

Noções de posicionamento
- Direita/esquerda;

- Em cima/embaixo.

Comparar quantidades
- Contagem e representação 

de quantidades até 10;
- Dez unidades ou 1 dezena.

Usando o dinheiro
- Reconhecer e relacionar valores 
de moedas e cédulas do sistema 

monetário brasileiro.

Números ordinais
Adição e subtração até 10

Probleminhas

Conhecendo o corpo
- Noções de lateralidade, tendo 

o próprio corpo como referência;
- Nomes e partes do corpo;
- Lado esquerdo e direito.

O corpo percebe o ambiente
- Sentidos;

- Órgãos dos sentidos.
Cuidados com o corpo
- Hábitos de higiene;

- Formas de manutenção
 da saúde do corpo;

- Higiene bucal.

Rotina 
- Atividades da rotina familiar;

- Períodos do dia: manhã, tarde e noite;
- Sequência temporal de uma semana;

- Atividades diurnas e noturnas.

Animais diurnos e noturnos           

Quem é você? 
- Importância do nome para identi�cação 

de uma pessoa;
- Conhecer a importância do nome e do 

sobrenome para a identidade de cada um;
- Reconhecer sua história por meio de 

objeto de memória.

Minha história 
- Objetos como fontes de informação 

sobre história pessoal;
- Linha do tempo.

Brincar faz bem
- Brinquedos e brincadeiras do passado.

Família
- Rotina;

- Diferentes famílias;
- Lazer;

- Organizações familiares diversas;
- Árvore genealógica (história da família);

- Famílias do passado e do presente;
- Papéis sociais dos membros das famílias.

Leitura e Interpretação de texto
Separação de sílabas

Número de sílabas
Som inicial e �nal das palavras

Ordenar palavras e formar frases
Descoberta de palavras 
com as sílabas lançadas

Ortogra�a
Palavras do vocabulário trabalhado

Ressaltamos que as entregas das Avaliações 2 só serão aceitas respeitando as datas máximas, 
previstas no calendário acima.

Os dias da realização das AV2, com a orientação do professor, de acordo com o calendário 
acima,  serão destinados exclusivamente às Avaliações.

As aulas transcorrerão normalmente, em dias que não houver avaliação, com atividades lúdicas 
de recordação, seguindo a grade de horários de cada turma.

Como previsto em calendário letivo de 2020, lembramos que, no dia 11 de junho, será feriado 
de Corpus Christi e, no dia 12 de junho, será recesso escolar.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição:

Núcleo Pedagógico da Unidade Tijuca: ei.tijuca@mopi.com.br
SOE: caroline.azer@mopi.com.br / claudia.salibe@mopi.com.br 

Atenciosamente,
Núcleo Psicopedagógico

1° ANO - FUNDAMENTAL I


