
Prezadas famílias do Ensino Fundamental I,

Nesta semana, daremos continuidade à segunda semana de AV2 (Avaliação 2) e, por 
esse motivo, a grade de horários sofrerá alterações.

Nos dias 11/06 e 12/06, não haverá aula, como previsto em calendário.

Retomaremos a nossa rotina normal no dia 15/06, sem alteração na grade de 
horários de cada turma.

Conforme informado anteriormente, os dias propostos para realização das avaliações 
serão destinados exclusivamente a elas. 

ROTEIRO PEDAGÓGICO
FUNDAMENTAL I

LEMBRETES IMPORTANTES:

- 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.itanhangá@mopi.com.br 

Atenciosamente,
Núcleo Psicopedagógico

FUNDAMENTAL I

4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira3ª Feira 2ª Feira 

Motrix Arte Ecobé

Avaliação 2 (AV2) 
de Matemática

9h,
para as turmas

da manhã

e 

14h30,
para as turmas 

da tarde

Feriado de 
Corpus Christi

Aula normal, 
seguindo o 
horário de 
cada turma

Recesso 
Escolar 

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 orientar 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.

 Avaliação 2 (AV2) 
de Geografia 

9h,
para as turmas 

da manhã

e 

14h30,
para as turmas

da tarde


