
 

AVALIAÇÃO 2021 - ATIVIDADE PLUS 5 
Ensino Fundamental 1: 2º AO 5º ANO 

 
 

Srs. Pais e Responsáveis. 

 

Como é de seu conhecimento, todos os alunos do 2º ao 9º. Ano do EF têm, semanalmente, a AP - Atividade 

PLUS, que é uma atividade pontuada (exercício de casa). No 3º período, já como parte de ir voltando às 

práticas tradicionais, as Aps 5 serão impressas para os alunos presenciais e ficarão disponíveis no Geo para os 

alunos remotos.  

Segue o CALENDÁRIO DE APS5. 

Atividades PLUS 5 do  3 º. PERÍODO 

Nº AP do Período DISCIPLINA 
Disponíveis 10.09, 6ª 

feira 

DISCIPLINA 
Disponíveis 17.09, 6ª 

feira 

DISCIPLINA 
Disponíveis 24.09, 6ª feira 

DISCIPLINA 
Disponíveis 01.10, 6ª feira 

VALOR DA ATIVIDADE 
PLUS 5 

AP 5 Português e 

Redação 

Matemática História e 

Geografia 

Ciências e 

Espanhol 

1,0 

*Informamos que é imprescindível o respeito às datas de entrega/envio das APs, pois não aceitaremos APs após o período. 

 

IMPORTANTE: 

1. As APs serão postadas no CANAL DE PAIS E ALUNOS - GEO – na parte exercícios para os alunos remotos e 

impressas para os alunos presenciais. 

2. As questões serão objetivas e discursivas; 

3. As APs ficam com o aluno por uma semana e devem ser realizadas até uma semana após ser 

disponibilizadas: 

 Português  e Redação** – Abrem dia 10.09, às 13h05min e fecham no dia 17.09, às 17h45min. 

 Matemática - Abre dia 17.09, às 13h05min  e fecha dia 24.09, às 17h45min.  

 História e Geografia - Abrem dia 24.09, às13h45min e fecham dia 01.10, às 17h45min.  

 Ciências e Espanhol - Abrem dia 01.10, às 13h05min e fecham dia 08.10, às 17h45min. 

**REDAÇÃO PARA ALUNOS REMOTOS: Para os alunos remotos, como a exigência da Redação é que seja feita à 

mão, disponibilizaremos para todos que desejarem, no drive thru, na portaria no dia 10.10, às 13h05min com 

devolução no dia 17.10, às 17h30min. Pedimos que caso desejem a Redação pelo drive thru, confirmem, por e-

mail ou telefone com a coordenação. 

 

Ressaltamos que a avaliação do aproveitamento escolar no Colégio Plínio Leite é feita de forma contínua e 
gradual, tem diferentes propostas que atendem aos diferentes alunos  e tem por objetivo potencializar os 
alunos em suas aprendizagens e diagnosticar a eficiência do ensino aprendizagem. 
 
Gratos pela atenção, 

EQUIPE PEDAGÓGICA DO COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio Plínio Leite: “Valores para construir, talentos para revelar.” 


