
REUNIÃO COM PAIS

Setembro/2019

Ensino Fundamental
Anos Iniciais

5º ANO





1 - Projeto Defenda-se.

2 - P.I.S. – Projeto de Intervenção Social.

3 - Olimpíada de Matemática.

4 - Clube do livro.

5 - Sala Maker.

6 - Estudo de Meio e Tecnologia.

Nossas Vivências no Arqui – 5º ano



O que vem pela frente?

Perspectivas para o 3º 

Trimestre!



LÍNGUA
PORTUGUESA



MATEMÁTICA

1º trimestre:

Sistema de Numeração 
Decimal, Resolução de 

Problemas, Figuras 
Geométricas Planas e 
Espaciais, Grandezas e 

Medidas, Gráficos e 
Frações.

2º trimestre:

Resolução de Problemas, 
Expressões Numéricas, 

Números Decimais, 
Operações com Frações e 

Porcentagem.

Compartilhar 

Estratégias de 

Resolução de 

Problemas

Cálculo Mental

Pare e Pense

Educação 

Financeira

3º trimestre:
Circunferência (raio, 
diâmetro e centro), 

Simetria de Rotação, Adição 
e Subtração de Frações com 
Denominadores Diferentes 
e Expressões Numéricas. 



HUMANIDADES E NATUREZA
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS



Ensino Religioso

• Religiões construindo a paz – doar e receber.
• Conversando a gente se entende – os desafios da convivência 

em grupo.
• Cuidando do planeta e da vida – a natureza é uma dádiva e deve 

ser cuidada por todos os seres humanos.



Regularidades ortográficas:
EDUCAÇÃO FÍSICA 

•Conhecer, reconhecer, 
vivenciar e ressignificar 
as diferentes 
manifestações sobre o 
handebol; relacionar 
os aspectos históricos, 
culturais e sociais a sua 
pratica corporal.

2º 
Tri

•Vivenciar, reconhecer e 
valorizar as expressões 
da cultura corporal de 
movimento; 
possibilitar a ampliação 
do repertório e da 
construção de novos 
saberes.

3º 
Tri

Aguardem novas 
emoções...



Regularidades ortográficas:ARTE

• Compreensão e 
interpretação  da
linguagem cênica e 
musical do Rap, 
cultivando a percepção, 
o imaginário, a 
resolução de problemas, 
e a criatividade para 
construir poéticas 
pessoais.

2º 
Tri

•Compreensão e 
exploração da 
linguagem fotográfica 
como meio de 
expressão e 
experimentação na 
comunicação social, 
desse modo, construir 
um percurso poético 
de criação.

3º 
Tri



Regularidades ortográficas:INGLÊS

•Produção  de textos 
de diferentes gêneros 
orais e escritos; fazer 
uso de linguagem 
descritiva e 
expressiva; 
Descobrimento de 
novas culturas.

2º 
Tri

•Compreender a 
sistematização dos 
elementos gramaticais; 
relacionar a importância da 
pronúncia e entonação em 
Língua Inglesa para facilitar 
a aprendizagem em uma 
perspectiva intercultural.

3º 
Tri

Aguardem novas emoções...Aguardem novas 
emoções...



Resultado da avaliação externa 
Larga Escala- 2019

O Diagnóstico Padronizado

do Ensino Fundamental ‐

4º ano (DPEF 4º ano), da

Primeira Escolha, é uma

avaliação educacional

externa que tem o objetivo

de avaliar a alfabetização e

o letramento dos alunos

em Língua Portuguesa,

assim como o raciocínio em

Matemática no final do

ciclo de alfabetização.



Dia da Família 31/08/2019



AVISOS GERAIS

2019

✓ Premiação da Olimpíada Canguru de Matemática na Mostra Cultural-

21/09.

✓ Fórum com Crianças do PIS. Semana de 07 a 11/10.

✓ Prova Marcada – Outubro (valor 4,0) e Avaliação Unificada em

novembro (valor 3,0).

✓ Recuperação Paralela até dezembro, das 12h40 às 13h20.

✓ Último dia de aula: 13/12.

✓ Os alunos receberão o resultado final no dia 19/12.



Núcleo

• Mais aulas 
curriculares desde a 
Educação Infantil

• Intercâmbios 
acadêmicos

• Fluência em Língua Inglesa
• Exames de proficiência de 

Cambridge

• Ensino Médio Americano
• Dupla certificação

• Período Integral
• Perspectivas Globais
• Tecnologia de Informação e 

Comunicação



COM CAMBRIDGE    
INTERNATIONAL 



DIFERENCIAIS DO INTEGRAL

DO ARQUI

• Prédio próprio.
• Ambiente planejado e acolhedor.  



NAC



ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
https://youtu.be/hpsbg-WF-fQ

https://youtu.be/hpsbg-WF-fQ


OBRIGADA(O)


