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

 

 

 

PORTUGUÊS 

 

1. Leitura e compreensão de texto:   

1.1. Identificar: os gêneros textuais, 

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 auxíli

o de material gráfico. 
 

2. Análise e reflexão sobre a língua:    

2.1. Ordem alfabética.   2.2. Uso da letra maiúscula no início de parágrafos, de frases e 

em nomes próprios. 

2.3. Separação adequada das palavras.  

2.4. Ortografia: uso do LH, NH, CH, GUE/GUI, R, RR, M e N, do P e B, uso do til. 

2.5. Pontuação: ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.   

2.6. Substantivo: comum e próprio, diminutivo e aumentativo. 

2.7. Sinônimos e antônimos. 
 

3. Produção de texto:   Reprodução de texto que evidencie:    

3.1. Letra cursiva com traçados corretos e legíveis.    

3.2. Coerência na sequência textual entre situação inicial, desenvolvimento, resolução 

e desfecho.    

3.3. Segmentação do texto em parágrafos.    

3.4. Uso correto das margens direita e esquerda, assim como do recuo de margem no 

parágrafo inicial.  
    

MATEMÁTICA 
                

                       

1. Números e operações (números até 999):   

1.1.  Escrita de números; sequência numérica (antecessor e sucessor); 

composição e 

decomposição; valor posicional.   1.2. Adição simples e com reserva (troca) e su

btração com reagrupamento, 

utilizando sentença matemática ou algoritmo (conta armada). 

1.3.  Resolução de situações‐problema envolvendo as 

quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão)  

 

2. Grandezas e medidas:   

2.1. Tempo: dias do mês, dias da semana e meses do ano. 
 

3. Formas geométricas: planas e não planas. 

  

4. Sistema monetário 

4.1 Utilizar o dinheiro para resolver problemas, realizando as trocas de cédulas 

por moedas e vice-versa. 

 

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) 

 

 


