
Prezadas famílias do Ensino Fundamental I,

De acordo com o atual calendário e dando prosseguimento ao processo avaliativo do 1º 
trimestre, iniciaremos o segundo período das avaliações, na próxima semana: de 1 a 5 de 
junho.

A AVALIAÇÃO 2 (AV2) será mais “elaborada”, com uma quantidade maior de questões e 
apresentará um viés reflexivo e de análise de proposições, por meio de vídeos, 
reportagens e textos, que conversarão com as temáticas da Covid-19 e do cuidado que 
devemos ter com o nosso planeta.

Nas questões discursivas, os alunos poderão expressar suas reflexões, hipóteses e 
argumentos diante das temáticas apresentadas, resguardando as especificidades de cada 
série.

Nesta semana, a grade de horários das aulas sofrerá alteração por conta do início da 
AVALIAÇÃO 2 (AV2). Conforme informado anteriormente, os dias propostos para 
realização das avaliações serão destinados exclusivamente a elas.

Abaixo, segue o calendário de Avaliações 2 da semana de 1 a 5 de junho:
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LEMBRETES IMPORTANTES:

- As Avaliações 2 (AV2) serão disponibilizadas nas salas de aula dos respectivos 
Componentes Curriculares, no Google Classroom, às 9h (para as turmas do turno  da 
manhã) e às 14h30  (para as turmas do turno da tarde);

- As AV2 de Inglês serão realizadas no horário da aula de Inglês de cada turma;

- Nos horários de início das AV2, as professoras darão as orientações gerais aos alunos 
por meio do Google Meet. Nesse momento, as professoras explicarão as atividades 
propostas. Após a explicação, a professora ficará disponível para orientar e/ou tirar as 
dúvidas dos alunos;

- Caso a criança não consiga realizar a AV2 com a orientação da professora, no 
momento proposto em calendário, o aluno deverá assistir ao vídeo com as orientações 
gerais, realizá-la e entregá-la até a data limite já divulgada em circular (postada na pasta 
ORIENTAÇÕES GERAIS, no Google Classroom).

Em caso de dúvidas ou sugestões, estamos à disposição no e-mail:
Núcleo Psicopedagógico da Unidade Itanhangá: f1.itanhanga@mopi.com.br.

Atenciosamente,
Núcleo Psicopedagógico
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As atividades de aula complementar serão disponibilizadas normalmente.

Orientações durante a realização da avaliação:

O aluno deve estar confortável, em ambiente apropriado para a 
prática pedagógica;

As famílias devem ajudar seus filhos na organização da AV2, 
estimulando-os a realizá-las com independência;

Antes de enviar o documento ao professor, a família deve orien-
tar a criança a revisar a Avaliação 2, verificando se tudo foi feito;

Em caso de dúvida, estimule o aluno a resolvê-la com o 
professor, pelo chat da sala de aula ou pelo Google Meet.


