
 

Comunicado 31/2020        Referente: Informativo de Avaliação – 1º bimestre 

Calendário de Avaliações Bimestrais dos 5 ºs anos A e B/2020 

Segunda 
Dia 25/05 

Terça 
Dia 26/05 

Quarta 
Dia 27/05 

Quinta 
Dia 28/05 

Sexta 
Dia 29/05 

 
Português  

 
Matemática  

 
História  

 
Ciência  

 

 
Geografia 

 

dias Matéria a ser estudada para a Avaliação Bimestral 

25/05 Avaliação de Português  

Apostila Capítulos: 1,2 e 3 - páginas 29 a 66 / Caderno 

26/05 Avaliação de Matemática  

Apostila Capítulo 2 e 3 - páginas 47 a 68 / Caderno 

27/05 Avaliação de História  

Apostila Capítulos 2 e 3 - páginas 112 a 130 

28/05 Avaliação de Ciências 
Apostila Capítulos 2 e 3 - páginas 108 a 125 

29/05 Avaliação de Geografia  
Apostila Capítulos 2 e 3 - páginas 165 a 188 

04/06 Avaliação de Inglês 
Tema: It's time 
Páginas 8 até 44. 
 

 

A Avaliação Bimestral de Inglês será realizada com a professora de inglês, 
durante a aula de inglês no dia e horário que consta no calendário de aula. 

 

 

Faremos uma semana de revisão, durante as aulas ao vivo, com a professora, 
na semana de 18 a 22/05, NÃO FALTEM.  

 

As avaliações serão feitas única e exclusivamente na aula ao vivo, junto com a 
professora, pela plataforma de aula, quando a avaliação será disponibilizada 
para os alunos no dia e hora de aula . 5º A – 10h45     ///    5º B – 14h00 

Ao término da avaliação, que será orientada em tempo real pela professora, 
que fará a explicação, retirará possíveis dúvidas e acompanhará a avaliação, 



os alunos enviarão a avaliação clicando na tecla enviar, com a orientação da 
professora. 

Será uma avaliação com questões de múltipla escolha, e caso tenha a 
necessidade de questões dissertativas ou textos de redação, os mesmos 
deverão ser escaneados e enviados para o e-mail corporativo da professora 
logo após o término da avaliação. 

e-mails: 

5º A – professora Fernanda= fernanda5adombosco@gmail.com 

5º B – professora Kelly = kelly5bdombosco@gmail.com 

 

Contamos com a ajuda das famílias nesse momento. O apoio de vocês é 
fundamental. Gratidão. 

 

Atenciosamente,  

Direção/Coordenação/Professoras 
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