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Provas e 
trabalhos



Postura de 
estudante

➢ Participação

➢ Registros

➢ Trabalho em grupo

➢ Organização



anos.

Lição de casa

Caros XXXXXXXXXX,

Observamos que seu(sua) filho(a) XXXXXXX  não 
entregou a lição de casa completa de História por 3 
vezes, nas seguintes datas: 

12/09/2019, 13/09/2019, 17/09/2019

Pedimos que conversem com ele(a) e o(a) orientem 
para que isso não ocorra mais. 
Caso queiram saber quais são as lições peçam para 
que seu (sua) filho (a) converse com o professor. 
Atenciosamente,
EQUIPE SANTI



Trabalhos
➢ Materiais para consulta (CN);

➢ Produções SEMPRE em sala de 

aula (texto informativo);

➢ Trabalhos em grupo (padlet);

➢ Apresentações;

➢ Pesquisas (em sala ou em casa);

➢ Nota de trabalho é o mesmo 

peso da prova. (Tem bastante 

trabalho)



PROVAS
● Calendário de provas (nesse momento 

casa/escola) vai por e-mail enviado pela 

escola para que possam se organizar 

(Mat e CS as primeiras);

● Roteiro + materiais de estudo;

● Desconto de 0,01 de gramática e 

ortografia;

● Provas sustitutivas (ao fim do trimestre)



PROCEDIMENTOS DE ESTUDO

Objetivos para os alunos

●  Desenvolver o hábito de estudo, 

para além do roteiro;

● Aprender como estudar para as 

diferentes disciplinas;

● Realizar anotações; 

● Registrar dúvidas.

Papel da família 

● Organização da rotina;

● Incentivar autonomia.
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RELATÓRIO 
DETALHADO
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RELATÓRIO- 
RECUPERAÇÃO



RELATÓRIO
● Média trimestral/ anual

● Prova final



Percurso reflexivo e investigativo
Ambiente e os seres



A relação dos seres humanos com a natureza 
(sustentável)

• Compreender como funciona um ecossistema.
• Identificar diferentes tipos de ecosistemas.
• Refletir sobre os impactos das ações humanas no 

equilíbrio da natureza.
• Relacionar os hábitos do dia-a-dia com um pensamento 

sustentável.

Padlet - registro colaborativo



Cadeia Alimentar e Teia alimentar

● Compreender as relações de alimentação existentes 
entre os seres vivos e refletir sobre os diferentes 
papéis exercidos em uma cadeia e em uma teia 
alimentar, classificando esses seres.

Trabalho - como parte do processo avaliativo

Trabalho individual



Filosofia ubuntu 

Um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a sua cultura e averiguar quais 
eram os seus valores fundamentais. Assim que lhe ocorreu uma brincadeira para as crianças. Ele 

colocou um cesto de frutas perto de uma árvore. E disse o seguinte às crianças:

– A primeira que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas.

Mas, quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida em direção ao cesto, aconteceu 
algo inusitado: as crianças deram as mãos umas as outras e começaram a correr juntas. Ao 
chegarem ao mesmo tempo todos desfrutaram do prêmio. Eles se sentaram e repartiram as 

frutas.

O antropólogo lhes perguntou por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado 
com todo o cesto. Uma das crianças respondeu:

– ‘Ubuntu’.  Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste?

O homem ficou impressionado pela resposta sensata desse pequeno. Ubuntu é uma antiga 
palavra africana que na cultura Zulu e Xhosa significa ‘Sou quem sou porque somos todos nós’. É 

uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue a harmonia, já que se 
consegue a felicidade de todos. https://youtu.be/DoiqkGr4yN4

https://youtu.be/DoiqkGr4yN4


DÚVIDAS…

                PERGUNTAS…

                                     COMENTÁRIOS...


