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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

HABILIDADES SABERES 

Conhecer os modos de produção e de 
circulação da escrita na sociedade. 
Identificar os elementos estruturais de cada 
gênero. 
Reconhecer o objetivo comunicativo de um 
gênero textual. 
Reconhecer o gênero de um texto a partir de 
seu contexto de produção, circulação e 
recepção. 
Relacionar gêneros aos seus usuários. 
Relacionar tópicos discursivos, valores e 
sentidos veiculados por um texto a seu 
contexto de produção, de circulação e de 
recepção. 
Avaliar referências bibliográficas de textos 
apresentados. 
Relacionar títulos e subtítulos a um texto ou 
partes de um texto. 
Justificar títulos de textos em relação ao que 
nele é veiculado. 
Avaliar a consistência de informações de um 
texto. 
Relacionar imagens a informações verbais 
explícitas em um texto. 
Inferir informações explícitas em um texto. 
Inferir informações implícitas em um texto. 
Inferir o sentido de uma palavra pelo contexto. 
Sintetizar informações de um texto em função 
de determinada solicitação. 
Relacionar títulos e subtítulos a um texto ou 
partes de um texto. 
Reconhecer a organização temática de um 
texto. 
Comparar textos que falem de um mesmo 
tema quanto ao tratamento desse tema. 

Gêneros textuais: 
Reportagem/ Notícia (SD) 
(Estrutura, Leitura e Interpretação e 
Produção) 
Entrevista  
(Estrutura, leitura, interpretação, produção (se 
necessário)) 
Propaganda/Slogan 
(Estrutura, leitura, interpretação, produção (se 
necessário)) 
Crônica 
(Estrutura, leitura, interpretação, produção (se 
necessário)) 
 
 

Dominar as convenções gráficas. 
Dominar as relações entre grafemas e 
fonemas, em suas regularidades. 
Dominar as relações entre grafemas e 
fonemas em suas irregularidades. 
Usar as convenções da língua escrita 
entendendo as diferenças entre o sistema 
fonológico e o sistema ortográfico.  
Memorizar a escrita ortográfica de palavras 
em que as relações fonema / grafema são 
arbitrárias, isto é, não obedecem a princípios 
fonético-fonológicos. 

Análise ortográfica  
 
Fonema “s”:  
 x/ z/ c/ ç/ s/ ss/ sc/ sç/ xc 
Sexta/ cesta 
Abreviatura, sigla e símbolo 
Mas/ mais  
Obrigado (a); mesmo; próprio 
Trás; atrás; traz  
Meio / meia 
Terminação isse/ ice  
 



Usar o dicionário autonomamente para sanar 
as dúvidas quanto à grafia das palavras. 

Reconhecer e operar as relações 
morfossintáticas. 
Reconhecer a possibilidade de uma mesma 
forma linguística ter sentidos diferentes em um 
texto ou sequência textual. 
Avaliar a adequação da norma padrão ou não 
padrão de concordância. 
Usar, em determinadas situações discursivas, 
a norma padrão de concordância verbal. 
Identificar modos e tempos verbais em 
sequências textuais e discursivas. 
Inferir o sentido dos usos dos modos e tempos 
verbais em diferentes sequências discursivas. 

Gramática: 
Pronome Demonstrativo (lançamento) 
Numeral (classe gramatical, classificação) 
Verbos (conjugações) 
(apresentação dos modos Indicativo, 
subjuntivo e imperativo) 
Flexão de verbos em tempo e número 
 

Analisar, em um texto, ou sequência textual e 
discursiva, retomadas temáticas feitas por 
recursos lexicais e linguísticos. 
Utilizar a pontuação de final de frase e de 
sinalização de diálogos. 

Pontuação no diálogo direto e indireto 
 

 
MATEMÁTICA  
 

HABILIDADES SABERES 

Relacionar número e quantidade. Classe dos milhões, leitura e escrita. 

Representar e localizar números na reta 
numerada. 

Sequência numérica, ordem crescente e 
decrescente, antecessor e sucessor. 

Agrupar quantidades com bases diferentes. 
 

Comparação, ordenação, composição, 
decomposição em ordem, classes e unidades 
(milhão). 

Identificar e representar partes de um inteiro. 
 

Fração (leitura e representação, adição e 
subtração com o mesmo denominador) 
Fração de quantidade 
 Números decimais. 

Aplicar o conceito de partes de um inteiro em 
situações problema. 
 

Desafios de Fração (adição e subtração com 
o mesmo denominador) 
Números decimais 

Reconhecer e representar os diferentes 
conjuntos. 

Uso da calculadora 

Reconhecer e representar um conjunto 
numérico nas suas diferentes formas. 

Números romanos e numerais ordinais. 
 

Identificar características do sistema de 
numeração decimal e valor posicional 

QVL – até 3ª classe, valor absoluto e valor 
relativo. 
Decomposição em ordens e unidades, escrita 
por extenso dos algarismos. 

Resolver as operações: adição e subtração, 
multiplicação e divisão, nos diversos conjuntos 
numéricos. 

Adição, subtração, multiplicação composta e 
divisão composta (com e sem 
reagrupamento). 

Resolver situações-problema tendo como 
base as operações: adição e subtração, 
multiplicação e divisão, nos diversos conjuntos 
numéricos. 

- Desafios envolvendo as operações da 
adição, subtração, multiplicação e divisão 
composta (com e sem reagrupamento)  

Resolver expressões aritméticas que 
envolvam as operações adição, subtração, 

 Expressões numéricas com as quatro 
operações 



multiplicação, divisão, adição, potenciação e 
radiciação nos diversos conjuntos numéricos. 

 

Efetuar cálculos mentais. 
 

Adição, subtração, multiplicação (com e sem 
reagrupamento) e divisão simples. 
 Multiplicação e divisão por 10,100 e 1000. 

Identificar padrões em sequências numéricas. Sequências numéricas. Uso da calculadora. 

Identificar o princípio de igualdade e 
desigualdade 

Noção de maior, menor, igual e diferente. 
(uso dos símbolos) 

Aplicar o princípio da igualdade ou 
desigualdade no cálculo de valores 
desconhecidos. 

Operação inversa (4 operações) 

Identificar valores das cédulas e moedas. Matemática financeira: valores de cédulas e 
moedas. 

Resolver situações problemas envolvendo o 
sistema monetário. 

Desafios envolvendo as quatro operações 
com o uso do Sistema monetário. 

Resolver problemas de ordem prática 
envolvendo lucro, prejuízo e desconto. 

Desafios envolvendo lucro e prejuízo, a prazo 
e à vista. 

Observar e desenhar o formato dos objetos a 
partir de pontos de vista. 

Pontos de vista: visão vertical, lateral e 
oblíqua. 

Identificar semelhanças e diferenças entre os 
sólidos geométricos 

Planificação do Prisma, cubo e pirâmide 
 

Nomear e representar os sólidos geométricos. Formas geométricas planas e não planas. 

Identificar semelhanças e diferenças entre 
figuras geométricas planas 
 

 Figuras geométricas planas e não planas. 
Lados, vértices, faces, arestas e ângulos. 
Identificação de lados, ângulos, vértices e 
diagonais. 

Nomear e representar as figuras geométricas 
planas. 
 

Quadrado, retângulo, losango, triângulo, 
pentágono, trapézio, círculo, hexágono. 
Lados, vértices, faces, arestas e ângulos. 

Estabelecer relações entre sólidos 
geométricos e sua planificação. 

Sólidos geométricos. 

Planificar sólidos geométricos. Planificação dos sólidos geométricos. 

Identificar os elementos das figuras 
geométricas planas. 

Caracterização das formas geométricas 
planas: lados, faces, vértices. 

Identificar os elementos das figuras 
geométricas planas. 

Comparação de figuras geométricas planas e 
não planas. 

Aplicar as propriedades das figuras 
geométricas na resolução de problemas. 

Perímetro e área 

Representar as figuras simétricas. Figuras simétricas e eixo de simetria. 

Classificar as figuras geométricas tendo como 
base suas propriedades relacionadas aos 
lados e ângulos. 

Ângulos: agudo, obtuso, reto e raso. 

Comunicar-se usando a linguagem apropriada 
da geometria plana e espacial. 

Elaboração e resolução de situações 
problemas envolvendo formas geométricas 
planas e espaciais e suas respectivas 
características. 

Reconhecer a necessidade de medir a partir 
de um padrão. 

Medida de tempo, massa, capacidade e 
comprimento. 

Conceituar grandeza como descrição 
qualitativa e quantitativa das propriedades. 

Comparação de medidas de grandezas em 
situações-problemas do dia a dia e em 
imagens. 
 Estimativa. 

Conceituar medidas como comparação entre 
grandezas 

Comparação entre as medidas de grandezas. 



Definir unidades de medidas. Medidas de tempo, massa, comprimento e 
capacidade (conversões simples). 

Relacionar as medidas padrões com os seus 
múltiplos e submúltiplos. 

Horas, minutos e segundos; mês e ano; 
metro e centímetro; grama, quilograma e 
tonelada; litro e mililitro. 

Comparar e estimar medidas utilizando 
instrumentos adequados.   

 Instrumentos de medidas de: massa, 
comprimento, tempo e capacidade. 

Aplicar as unidades de medidas de 
comprimento na resolução de problemas. 

Desafios envolvendo medida de 
comprimento. 

Aplicar as unidades de medidas de massa na 
resolução de problemas. 

Desafios envolvendo medida de massa. 

Aplicar as medidas de capacidade na 
resolução de problemas. 

Resolução de problemas envolvendo 
medidas de capacidade. 

Aplicar as unidades de medidas de tempo na 
resolução de problemas. 

Resolução de problemas envolvendo 
medidas de tempo. 

Reconhecer o significado da amostragem no 
tratamento de dados e informações. 

Importância das informações serem 
representadas em gráficos e tabelas. 

Classificar informações por meio de critérios 
próprios ou apresentados. 

Leitura e compreensão de gráficos e tabelas. 

Interpretar tabelas e representações gráficas 
diversas. 

Gráficos de barra, linhas e setores e tabelas. 

Inferir sobre informações expressas em 
gráficos ou tabelas. 

Interpretação de gráficos e tabelas a partir 
dos dados/ resultados apresentados. 

Aplicar dados apresentados em tabelas e 
gráficos na resolução de problemas. 

Resolução de desafios envolvendo 
interpretação de gráficos e tabelas 

Construir tabelas e gráficos. Construção de gráficos e tabelas a partir de 
coleta de informações do cotidiano. 

Aplicar o princípio fundamental da contagem 
na resolução de problemas. 

Possibilidades 
 

Calcular as chances de um evento acontecer. Estimativa e probabilidade 

 
 
CIÊNCIAS 

HABILIDADES SABERES 

Identificar tipos de força Formas de energia 

Identificar os diferentes tipos de energias e 
suas transformações. 

Energia Luminosa 
Luz e sombra  
Transformações 
Magnetismo  
Eletricidade.           
Pilha, eletricidade e imã 

Reconhecer as diferenças entre temperatura e 
calor e relacioná-las ao cotidiano 

Energia térmica e calor 
Efeitos do calor 
Condutores de calor 

Conceituar fontes de luz Corpos não iluminados (lâmpadas) 

Relacionar o conceito de corrente elétrica ao 
surgimento de campo magnético. 

Corrente elétrica  
Condutores elétricos 
Magnetismo 

Dimensionar circuitos elétricos domésticos ou 
em outros ambientes, considerando 
informações dadas sobre corrente, tensão, 
resistência e potencia. 

Montagem do circuito simples aberto e 
fechado    

Identificar locais e objetos com campo 
magnético e seus efeitos no cotidiano 

Pilhas 
Baterias 



Relâmpagos 

Identificar as tecnologias que facilitam a vida 
do ser humano. 

Energia que facilita o nosso dia a dia 
Economia 
 

 
 

HISTÓRIA  
 

HABILIDADES SABERES 

Explicar as condições históricas que tornaram 
possível a eclosão das guerras e conflitos 
regionais em diferentes períodos e 
localidades. 
Identificar o funcionamento das diferentes 
formas de governo, avaliando o papel do 
governante e demais representantes dos 
poderes legislativo e judiciário para a 
organização de uma cidade, Estado ou 
Nação. 

Conjuração Mineira – Cobrança de impostos 

Explicar as condições históricas que tornaram 
possível a eclosão das guerras e conflitos 
regionais em diferentes períodos e 
localidades. 

Conjuração Baiana – Modo de vida dos 
moradores de Salvador 

Analisar os processos de formação das 
instituições sociais e políticas a partir de 
diferentes formas de regulamentação das 
sociedades destacando suas implicações para 
a vida dos cidadãos. 

A vinda da família real para o Brasil 

Compreender o processo de formação 
territorial, sociopolítico e econômico das 
diferentes sociedades. 
Explicar as condições históricas que tornaram 
possível a eclosão das guerras e conflitos 
regionais em diferentes períodos e 
localidades. 

Declaração da Independência 

Identificar os fatores determinantes nas 
práticas de dominação em diferentes períodos 
históricos. 
 Identificar as relações de poder e as 
diferentes práticas de dominação de uma 
sociedade. 
Analisar acontecimentos no tempo, tendo 
como referência anterioridade, posterioridade 
e simultaneidade. 

Primeira Constituição brasileira  

Analisar o papel dos movimentos sociais, no 
que se refere às transformações das 
instituições políticas e à resistência às práticas 
de dominação. 

Fim do Primeiro Reinado – Revoltas 
regenciais 

Identificar o funcionamento das diferentes 
formas de governo, avaliando o papel do 
governante e demais representantes dos 
poderes legislativo e judiciário para a 
organização de uma cidade, Estado ou 
Nação. 

Participação política 



Compreender e valorizar os fundamentos da 
cidadania e da democracia, atuando de forma 
consciente na sociedade. 
Identificar os diversos sujeitos históricos e 
seus papéis na construção da realidade 
histórica do seu tempo. 

Lutas pelo fim da escravidão 

 
 

GEOGRAFIA 
 

HABILIDADES SABERES 

Discriminar planos de uma paisagem 
representada. 

População brasileira e trabalho; Distribuição 
dos trabalhadores pelos setores da 
economia. 
 

Analisar a distribuição da população sobre os 
diversos setores da economia. 
Relacionar os conceitos de Estado, nação e 
povo ao processo de cidadania. 
Identificar formas de participação sociopolítica 
e de exercício de direitos e deveres políticos, 
sociais e econômicos. 

Povos da floresta (Indígenas e a formação da 
população brasileira) 

Analisar a distribuição da população sobre os 
diversos setores da economia 

Povos africanos e a formação da população 
brasileira 

Identificar a diversidade étnica, religiosa e a 
questão racial. 
Analisar a mobilidade espacial da população. 

Povos da Europa e da Ásia e a formação da 
população brasileira 

Reconhecer a dinâmica da natureza e suas 
interações com a sociedade. 

Ocupação/ Quadro físico 
Paisagem do Brasil: relevo e principais 
formas 

Analisar feições e fenômenos da morfologia 
do relevo. 

Formas de relevo existentes no Brasil e suas 
características 

-Identificar as fontes de energia renováveis e 
não renováveis no Brasil e no mundo. 

Rios: características; diferentes tipos de rios e 
principais regiões hidrográficas do Brasil. 

Verificar a distribuição e os diversos usos dos 
recursos hídricos. 

Distribuição de água doce no mundo e sobre 
as principais formas de aproveitamento dos 
rios no Brasil 

 
 
ENSINO RELIGIOSO  

 

HABILIDADES SABERES 

Relacionar Palavra de Deus e história à sua 
história pessoal e social. 
Caracterizar a caminhada do povo de Deus 
nas narrativas do 1º testamento 

Relação da palavra e história de Deus à sua 
história pessoal e social 
Personagens da história da salvação: Abraão, 
Isaac, Jacó, José, Moisés 

Identificar os sinais da revelação de Deus na 
história 
Diferenciar os livros do 1º e 2º testamento. 
Identificar os aspectos fundamentais da 
história da salvação 

Antigo Testamento -  Formação do povo de 
Deus 
(Abraão, Isaac,Jacó, José, Moisés). 
Novo Testamento -  Evangelhos que narram 
a vida de Jesus. 

Reconhecer-se como Filho de Deus e 
participante do seu projeto. 

O Batismo de Jesus, inicio da sua missão. 
Vida Pública de Jesus: milagres, fatos da sua 
vida. 



Reconhecer-se como ser religioso O ser humano e a prática da religiosidade. 
Diferentes modos de expressar a fé. 

Reconhecer a família de Nazaré como modelo 
familiar. 

Maria acompanha o seu Filho no caminho da 
cruz.  
Os desafios e os sofrimentos das mães nos 
dias de hoje. 

Exercitar expressões da fé. 
 
 

Temas celebrativos, celebrações na capela, 
orações dirigidas e espontâneas, vivência em 
comunidade. 
Corpus Christi  
O diálogo com Deus 
Celebração de Nossa Senhora 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
  

HABILIDADES 
 

SABERES 

Identificar as qualidades físicas (andar, correr, 
saltar, arremessar, transportar).  

Identificar as capacidades físicas (equilíbrio, 
flexibilidade, força geral, resistência, 
coordenação, agilidade, velocidade). 

Demonstrar atitude de respeito em relação aos 
limites individuais. 

Formação física de base – Educativos e 
jogos de corrida. 
 
“Projeto interdisciplinar de série” – 
Preservação ambiental com a vida 
(caminhada). 
 
Rope Skipping Avaliação diagnóstica.; 
Elementos técnicos coletivos (Corda-dupla). 

Reconhecer informações sobre as histórias 
das modalidades desportivas em diferentes 
mídias. 

Executar os elementos técnicos de base de 
cada modalidade desportiva. 

Aplicar as regras em situações de jogos de 
cada modalidades desportiva. 

Identificar as regras de cada modalidade 
desportiva. 

Praticar atividades físicas e/ou esportivas em 
situações de inclusão 

Futsal – Avaliação diagnóstica; Prática de 
elementos técnicos (dribles e arremessos); 
Prática de situações de jogo 3x3; Prática 
coletiva. 
 
Basquetebol – Avaliação diagnóstica; Prática 
de elementos técnicos (dribles com mudança 
de direção, arremessos, passes); Prática de 
situações de jogo 3x3; Prática coletiva. 
 
Vivenciar o espírito esportivo (Fair-play). 

Executar atividades físicas com diferentes 

ritmos.   

Reconhecer as possibilidades corporais de 

pessoas portadores de necessidades 

especiais. 

Analisar as implicações dos jogos eletrônicos 

e computadorizados na vida do aluno.  

Reconstruir jogos e brincadeiras.  

Reconhecer a importância da atividade física 

Jogos e brincadeiras – (lançamento de novos 
jogos). 
 
Projeto “Construção de jogos e brincadeiras”: 
criando jogos. 
 



na promoção da saúde. 

 
 

 
ESPORTES 

 
 
 

ARTES VISUAIS 

HABILIDADES SABERES 

Identificar as qualidades físicas (andar, 
correr, saltar, arremessar, transportar). 
Exercitar as qualidades físicas (andar, correr, 
saltar, arremessar, transportar).  
Identificar as capacidades físicas (equilíbrio, 
flexibilidade, força geral, resistência, 
coordenação, agilidade, velocidade).  
Exercitar as capacidades físicas (equilíbrio, 
flexibilidade, força geral, resistência, 
coordenação, agilidade, velocidade). 
Identificar os elementos técnicos de cada 
modalidade desportiva.  
Executar os elementos técnicos de base de 
cada modalidade desportiva.  
Aplicar os elementos técnicos de cada 
modalidade desportiva em situação de jogo. 
Aplicar as regras das modalidades 
desportivas de acordo com a necessidade, 
material e espaço.  
Aplicar as regras em situações de jogo de 
cada modalidades desportiva.  
Praticar atividades físicas e/ou esportivas em 
situações de inclusão. 
Reconhecer as possibilidades corporais de 
pessoas portadores de necessidades 
especiais. 
Participar de jogos e brincadeiras.  
Praticar jogos cooperativos e recreativos.  
Reconhecer as modalidades de ginástica 

Jogos recreativos e cooperativos. 
Voleibol: elementos técnicos, jogo mini vôlei 4x4. 
Handebol: elementos técnicos, jogo 
propriamente dito. 
Basquetebol: elementos técnicos, jogo 
propriamente dito. 
Ginástica formativa: atividades com a escada de 
agilidade. 

HABILIDADES SABERES 

Identificar as diferentes concepções 
estéticas e seus elementos nas produções 
visuais das diversas culturas. 

·     Diferenciar os elementos que compõem o 
objeto de estudo como: linha, forma, cor, 
textura, ponto, figura, fundo, volume, simetria 
e assimetria nos suportes variados. Compor 
formas visuais por meio dos elementos 
estruturantes em diversos suportes. 

·    Criar soluções visuais a partir de situações - 
problema. 

·    Identificar influências mútuas entre cultura 
contemporânea e sociedade. 

Movimentos artísticos, culturais e históricos nas 
diversas épocas da sociedade 

·         Arte Moderna Brasileira 
·         Projeto Interdisciplinar 
·         Festa Junina 
·         Cultura popular e erudita. 

Arte Moderna Brasileira 
 



 
 
INFORMÁTICA 

 

HABILIDADES 
 

SABERES 

Reconhecer e utilizar os periféricos de 
maneira correta  
Compartilhar arquivos em rede 
Reconhecer os softwares propostos e suas 
aplicabilidades 
Gerenciar o tempo para realização de todas 
as etapas propostas de cada estratégia 
utilizadas 
Articular o uso da tecnologia com a sala de 
aula 
Formatar textos  
Utilizar-se dos conceitos de navegabilidade, 
virtualidade e hiperlinks  
 
 

Teclado - AltGr + teclas de 3 símbolos e 
PrintScreen 
Salva com autonomia os arquivos de acordo 
com a necessidade. 
Abre os programas de acordo com o contexto 
solicitado 
Pontualidade para o cumprimento e entrega das 
etapas de trabalho solicitado. 
Aplica os conceitos de sala de aula por meio 
das ferramentas apresentadas. 
Aplica todas as formatações conforme 
necessidade. 
Identifica ícones de hiperlinks para navegar com 
autonomia. 

  
 
 
TEATRO 
 

HABILIDADES 
 

SABERES 

Reconhecer a dança como uma 
manifestação do homem na sociedade. 
Conceituar dança popular, clássica e 
contemporânea. 
Analisar o texto dramático ao contexto social, 
cultural e histórico. 
Expressar-se por meio da improvisação. 
Identificar as qualidades individuais e 
coletivas do movimento e do gesto nas 
diferentes abordagens interpretativas. 
Criar diversos estilos de histórias. 
Expressar por meio de movimentos os ritmos 
musicais. 
Dramatizar atividades coreográficas 
respeitando os estilos individuais de 
interpretação e criação. 
Identificar e interpretar danças típicas 
brasileiras. 
Aplicar técnicas de movimentação 
considerando as mudanças de velocidade, 
de tempo, de ritmo e o desenho do corpo no 
espaço. 
Criar gestos e movimentos com harmonia e 
equilíbrio. 

Danças Típicas 
 Festa Junina 
A cultura popular brasileira 
Literatura de Cordel 
Teatro e improvisação 
Atuação 
Criação de personagens Criação de cenas 

 

·    Reconhecer referenciais específicos que 
caracterizam o artista e sua obra. 
Expressar-se por meio de formas plásticas 



 
 
 

INGLÊS 
 

HABILIDADES  

Identificar e utilizar vocabulário referente a 
aparelhos eletrônicos e tecnologia.  
Expressar quantidade. 
Resolver problemas matemáticos. 
Expressar preferência. 
Utilizar os verbos no Presente Simples para 
indicar ações de rotina. 
Diferenciar e aplicar corretamente os 
pronomes pessoais, adjetivos possessivos 
e interrogativos. 
Diferenciar respostas curtas x completas.  
Inferir significados através da leitura de 
imagens, gráficos e outras informações não 
verbais. 
Comunicar-se e interagir oralmente por 
meio da língua estrangeira, utilizando 
vocabulário e estruturas adequadas à série. 

Números de 0 a 100, 
Operações matemáticas 
Verbos de ação 
Partes do dia e horas 
 

 
 

 
MÚSICA 
 

HABILIDADES 
 

SABERES 

Descrever características, semelhanças e 
diferenças entre obras musicais. 
Utilizar formas de registro sonoro, 
convencionais ou não, na grafia e na leitura 
de produções próprias ou de outros, 
utilizando o corpo, voz, e ou instrumentos 
musicais. 
Analisar as características de obras musicais 
para o reconhecimento de elementos 
estruturais. 
Perceber diferenças sonoras de 
procedências vocais, instrumentais, de 
timbres diversos. 
 

EXPRESSÃO VOCAL E CORPORAL 
Festa Junina 
PARÂMETRO TIMBRE 
Famílias da Orquestra 
PRÁTICA INSTRUMENTAL 
Repertório da Festa Junina 

        
 

AVALIAÇÃO 

Avaliação 1 + Avaliação 2 (Temática) + Avaliação Formativa (Nota da avaliação formativa + 
Nota da atividade complementar : 2 = AF) : 3 = média do trimestre 

 
 

SEMANA DE AVALIAÇÃO 

De: 16/08/17 a 23/08/17 



Substitutiva: 25/08/17 

 


