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Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 
 os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. (Paulo Freire) 

 
 

Prezados responsáveis, estamos   atuando em trabalho remoto desde 06 de abril dando continuidade 
ao currículo escolar, e dentre esse processo de ensino e aprendizagem, é chegado o momento de concluirmos 
uma das etapas de avaliação que foram interrompidos devido ao isolamento social e extensão do mesmo. 
 
ORIENTAÇÕES: 

 A realização das atividades e as presenças nas aulas síncronas fecharão a primeira nota. 

 Na segunda quinzena de maio estaremos realizando as atividades avaliativas, que serão aplicadas e 

desenvolvidas on-line, conforme calendário abaixo.  

 Sendo assim, concluiremos a nota do 1º trimestre. 

 O professor regente estará on-line, para orientação do enunciado (caso haja dúvidas), nos seguintes 

horários:  

* 1º e 3º ano: 13h às 15h 

*2º, 4º e 5º ano: 15h às 17h 

Inglês: 

1º ano: 13h  

2º ano: 14h 

3º ano: 15h 

4º ano: 16h 

5º ano: 17h 

ATENÇÃO: As avaliações ficarão disponíveis para a realização no dia marcado, conforme o calendário 

abaixo. Após o prazo, a avaliação ficará automaticamente bloqueada para acesso. 
 

DATAS DISCIPLINAS 

18/05 – 2ª Feira Língua Portuguesa e Produção Textual 

20/05 – 4ª Feira Ciências 

22/05 – 6ª Feira Geografia 

26/05 – 3ª Feira Matemática  

28/05 – 5ª Feira Língua Inglesa    

29/05 – 6ª Feira                                        História 
 

 Ed. Física e Arte: Serão desenvolvidas através das realizações das atividades na plataforma para 

compor a média trimestral. 

 Produção Textual: Na avaliação de Língua Portuguesa terá uma questão dissertativa que somará 

com a realização das atividades na plataforma e fechará a nota trimestral desta disciplina. 
 

 

Contem sempre com nossa equipe! 

#JUNTOSSOMOSFORTES 

Beijos e abraços digitais! 

Equipe CApDHC 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/

