
COLÉGIO VIRGEM  IMACULADA 
GRANDE É O COLÉGIO QUE TE FAZ GRANDE. 

    

PORTUGUÊS 
 

1. Leitura e compreensão de texto:   
1.1. Identificar o tema e/ou assunto de um texto.    
1.2. Localizar informações explícitas em um texto.    
1.3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.    
1.4. Interpretar textos com o auxílio de material gráfico.    
1.5. Inferir uma informação implícita.   

 
2. Análise e reflexão sobre a língua:  
2.1.  Ortografia: palavras escritas com-  c/qu, g/gu, s/ss, c/ç,g/j, s/z, letras 
e/i/o/u no final de palavras, l ou u no final de sílabas,     
2.2.  Ordem alfabética.    
2.3  Derivação de palavras: Afixo/ sufixo/ prefixo. Emprego dos sinais de  
de pontuação (pontos: final, exclamação, interrogação e travessão.  
2.4.  Letra maiúscula.    
2.5 Paragrafação.    
2.6. Uso do dicionário.    
2.7.  Substantivo: singular e plural.   
2.8. Conectivo. 
2.9. Pronomes pessoais do caso reto/ Pronomes possessivos/ pronome 
de tratamento/ Pronomes demonstrativos/ pronome interrogativo 
 

3.  Uso do adjetivo.            
 

4. Produção de texto:   Reprodução de texto que evidencie:  
 4.1.   Coerência na sequência textual entre situação : Introdução, 
conflito, clímax e  desfecho. 
 4.2.   Escrita do texto em parágrafos. 
 4.3.   Utilização de recursos para evitar repetição de palavras.  

 

MATEMÁTICA 
                

1. Números e operações (números até 9 999):   
1.1.  Escrita  de  números;  sequência  numérica(antecessor  e  sucessor); 
composição  e  decomposição;  valor  posicional e números ordinais.    

1.2. Cálculos envolvendo as quatro operações (incluindo adição com re
agrupamento e subtração com recurso).   
1.3. Resolução de situações‐
problema envolvendo as quatro operações.    
1.4. Cálculo mental de adição e subtração, com resultados iguais ou me
nores do que 1000.    
1.5. Tabuadas do  2 ao 10.   
 
2. Tratamento da informação:  
2.1. Leitura e interpretação de tabelas simples e 
gráfica de barras verticais ou horizontais. 
2.3 Probabilidades e chances. 
 
3. Grandezas, embalagens  e medidas:  
3.1. Tempo calendário (dia, semana, meses, ano) e leitura de hora e mi
nutos em relógios digital e  analógico. 
3.2. Medidas do dia a dia: 
Comprimento centímetro e metro (uso da régua); Medida de massa- 
quilograma, grama e miligrama e tonelada; Medida de capacidade- litro 
e mililitro.  
3.3. Sistema monetário – cédulas e moedas.  

 

PROCESSO DE SONDAGEM E ENTREVISTA: 
 

                         ETAPAS 

NÍVEL  

DE  ENSINO 

TROCANDO EXPERIÊNCIAS: 

Entrevista Português Matemática 

24/01/2022 

Anos iniciais (1º ao 5º) 8h. as 9h. 9h. as 10h. 10h. as 11h. 

Anos finais (6º ao 9º) 10h. as 11h. 8h. as 9h. 9h. as 10h. 
 

Ensino Médio 10h. as 11h. 8h. as 9h. 9h. as 10h. 
 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS: o resultado será apresentado individualmente 
a cada família, durante o Plantão Pedagógico. 

 

PLANTÃO PEDAGÓGICO 

DATA: 27/01/2022                       LOCAL: AUDITÓRIO  

HORA: 08h. (Educandos do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental) 

09h. (Educandos do 6º ao 3º série do Ensino Médio) 


