
 

  

 
Senhores Pais, 
Caros Responsáveis, 
 

Conforme comunicado enviado em 22/01/2021 o Daulia continuará oferecendo a possibilidade de realizar as avaliações 
de forma on-line, porém também será ofertado o formato presencial para que famílias e estudantes analisem e escolham 
o formato que lhes seja mais conveniente. Essa escolha das famílias deverá ser comunicada, antecipadamente, à 
Coordenação.  
 
Para os alunos do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano) as avaliações ficarão disponíveis na Plataforma Plurall nos 
seguintes horários: 
MANHÃ: de 7h20min às 9h20min. 
TARDE: de 13h20min às 15h20min. 
Os que optarem por fazer a prova presencial, escrita, farão na Escola, no turno regularmente matriculado.  
 
IMPORTANTE: Alunos que farão avaliação na Escola deverão chegar no horário normal de aulas - 7h20min / 13h20min 
pois as avaliações terão início na 1ª aula. 

 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS – 1ª ETAPA 

DATA: 05/04, SEGUNDA-FEIRA DATA: 06/04, TERÇA-FEIRA 

AB1 DE PORTUGUÊS AB1 DE MATEMÁTICA 

 Gênero textual: Convite – p: 13 a 17. 
 Alfabeto – p: 24-25. 
 As placas e os símbolos – p: 54 a 56. 
 Vogais e consoantes  – p: 80 a 82. 
 Sílabas – p: 90 A 93. 

 Números – p: 34 e 35. 
 Ordenar – p: 18 e 19. 
 Adição – p: 42 e 43. 
 Resolvendo problemas – p: 44 e 45. 
 Comprimentos e agrupamentos – p: 82, 83, 84, 85. 

DATA: 09/04, SEXTA-FEIRA 

AB1 DE INGLÊS 

 Student’s book – Unit 1, pp. 6 a 13. 
Conteúdo: Números, cores e brinquedos. 

 Student’s book – Unit 2, pp. 14 a 21. 
Conteúdo: Sentimentos. 

 

AVALIAÇÕES DE 2ª CHAMADA – 1ª ETAPA / 2021 

 
A criança que faltou uma ou mais avaliações da 1ª Etapa (AP ou AB) deverá fazer Avaliação de 2ª Chamada 
para não ficar sem nota.  
 
Atenção ao calendário determinado para essa atividade: 
 
13/04 (TER) – 2CH de Português. 
14/04 (QUA) – 2CH de Matemática. 
15/04 (QUI) – 2CH de Inglês. 
 
IMPORTANTE: 
 
Divulgação dos Boletins da 1ª Etapa: 24/04, Sábado.  
Caso os protocolos de biossegurança permitam, nessa data, teremos a entrega pres encial para que as 
famílias possam ter um momento de troca com os professores. Caso contrário disponibilizaremos os boletins 
no nosso site e app.  
 
OBS: Documento sujeito à alterações mediante novos protocolos do Governo. 
 
Em caso de dúvida, nos contate. Será uma satisfação atendê-los. 
 
Atenciosamente, 
 
COORDENAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Ensino Fundamental 1 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA AVALIAÇÕES GLOBAIS 

1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - 1ª ETAPA / 2021 


