COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO
ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS 2021 | PROGRAMA DE AVALIAÇÕES
Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)

1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais
O processo de admissão para os candidatos ao 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais se
dará por meio de um encontro presencial ou virtual, conforme opção da família, e da
apresentação de um relatório/parecer descritivo enviado pela escola de origem. Esse encontro
será com a Coordenadora Pedagógica, Virginia Gris Ceolin, e com a Orientadora Educacional,
Luciana Guzela.

Caso a opção da família seja pelo encontro virtual, ele acontecerá pela plataforma MEET. Os
responsáveis receberão um convite por e-mail, na data e horário agendados, a fim de
conversarmos sobre a Proposta Pedagógica e a Missão e os Valores do nosso colégio. Será,
também, um momento em que teremos o prazer de conhecê-los.

Ainda que o encontro seja virtual, a família pode, desde que previamente agendado, marcar
um dia e horário para visitar presencialmente a nossa escola. Será um prazer recebê-los! Visite
também o nosso site e façam um tour virtual: www.cicbh.com.br/tour.

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais
Observações:
● É importante que o candidato atenda ao comando das questões propostas,
respondendo claramente ao que está sendo solicitado nos enunciados.
● Os conteúdos a serem avaliados, assim como a nomenclatura utilizada, estarão em
conformidade com o mínimo necessário para que o candidato ingresse no ano
pleiteado.
● Os textos utilizados apresentarão a complexidade e a abstração adequadas à faixa
etária, bem como as operações, situações-problemas e interpretações matemáticas.
● As avaliações serão todas feitas virtualmente, VIA GOOGLE FORMS (formulários
on-line), e enviadas para o e-mail dos responsáveis. Esses e-mails serão cadastrados
no ato da inscrição. O aluno receberá o teste no dia agendado e terá um prazo para
devolvê-lo completo.
● É importante ressaltar que as questões discursivas no Google Forms não são corrigidas
automaticamente. É necessário que o(a) professor(a) faça a correção manualmente
para que o (a) aluno(a) tenha a nota total validada.
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Localizar informações explícitas em textos de gêneros diversos.
2. Interpretar textos de gêneros diversos, relacionando linguagem verbal e não verbal.
3. Interpretar textos de diferentes gêneros, inferindo informações implícitas e/ou o
sentido de palavras (ou expressões).

4. Identificar as relações estabelecidas entre os parágrafos, partes ou elementos de um
texto.
5. Interpretar textos de diferentes gêneros, identificando a ideia central.
6. Identificar a finalidade de textos de gêneros diversos.
7. Identificar o foco narrativo de um texto.
8. Empregar vocabulário adequado às situações descritas.
9. Usar de forma pertinente os recursos que ajudam a estabelecer a relação entre
frases e parágrafos do texto.
10. Produzir textos, observando a estrutura e as características do gênero e/ou do tipo
indicados.
11. Produzir textos com clareza, legibilidade, sequência lógica, coesão e coerência.
12. Demonstrar domínio dos aspectos linguísticos presentes na modalidade escrita
padrão (ortografia oficial, pontuação e concordância).
13. Demonstrar conhecimentos básicos de gramática aliados à habilidade de uso efetivo
da língua, produzindo textos estruturados sintaticamente.

MATEMÁTICA
1. Utilizar operações numéricas simples e contagens.
2. Utilizar corretamente os numerais nas mais variadas situações como instrumento de
contagem, medida, ordem, posição ou código.
3. Relacionar a ordem que o algarismo ocupa em um numeral ao seu valor relativo e ao
seu valor absoluto.
4. Utilizar corretamente os numerais ordinais em situações-problema, registrando-os.
5. Utilizar os algoritmos da adição, subtração, multiplicação e divisão para resolução de
problemas.
6. Resolver situações-problemas envolvendo adição, subtração multiplicação e divisão por
meio de estratégias pessoais.
7. Resolver problemas envolvendo operações com e sem reagrupamento.
8. Identificar informações e dados apresentados em tabelas e gráficos.
9. Comparar informações e dados apresentados em tabelas e gráficos.
10. Identificar unidades, dezenas e centenas de um numeral, decompondo-o das mais
variadas formas.
11. Reconhecer os sólidos geométricos em objetos do nosso dia a dia.
12. Identificar os elementos dos sólidos geométricos, nomeando-os
13. Usar unidades de medidas aplicando-as em contextos diversos.
14. Reconhecer as nossas cédulas e moedas, utilizando-as em situações cotidianas.
15. Efetuar arredondamentos e resultados aproximados em situações-problema.
16. Representar corretamente os números fracionários através de desenhos.
17. Identificar números decimais em textos de gêneros diversos.

18. Reconhecer os décimos e centésimos em situações de medida, incluindo problemas com
dinheiro.
19. Empregar expressões numéricas na solução de situações-problema.
20. Resolver problemas a partir de expressões, envolvendo adição e subtração.

