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5º ROTEIRO AVALIAÇÃO PROCESSUAL  

1º BIMESTRE - 6º ANO 

Caros Alunos 

A pandemia do Novo Coronavírus transformou a realidade do Sistema Educacional Mundial, nos 

levando a realizar adaptações em nossas práticas pedagógicas. 

Diante do cenário atual, a Secretaria de Educação do Munícipio de Mairinque disponibilizará em 

seu 5º Roteiro de Estudos, a avaliação em processo que permitirá aos professores e a vocês, 

estudantes conhecerem o que foi assimilado e o que ainda precisa ser aprofundado ao longo desse 

nosso percurso; monitorando sua evolução educacional e viabilizando melhores condições de 

retorno, quando este for possível. 

Para cada componente curricular (disciplina), haverá questões de múltipla escolha com apenas 

uma alternativa correta.  

Visando melhorar seu aproveitamento de estudos é necessário ler, observar, analisar comparar, 

refletir, calcular para tomadas de decisões mais assertivas. 

Pensando em medidas de segurança e atitudes de prevenção individuais e coletivas, serão 

disponibilizadas três formas de obter a avaliação e você poderá optar por uma delas, ou seja, a 

que você e seus familiares julgarem a mais adequada. 

1. Acessar e imprimir o arquivo em PDF no Web Site da Prefeitura. 

2. Responder através do link de Formulário Google que estarão em PDF no Website, juntamente 

com as orientações necessárias.   

3. Documento impresso retirado na Unidade Escolar, respeitando as orientações de Combate à 

pandemia e seguindo o organograma abaixo:  

4. Fique atento para a data de devolução da avaliação e horários, se optar por formulário 

Google é só clicar em “ENVIAR” após conferir e responder tudo. 

 RETIRADA DAS AVALIAÇÕES - 8h às 12h e 13h às 16h 

11 de agosto 6º ano e 7º ano 

13 de agosto 8º ano e 9º ano 

DEVOLUÇÃO DAS AVALIÇÕES IMPRESSAS E RESPONDIDAS - 8h às 12h e 13h às 16h 

01 de setembro 6º ano e 7º ano 

02 de setembro 8º ano e 9º ano 

 

Desejamos a vocês, sucesso em todos os caminhos que vocês percorrerem e nunca se esqueçam 

do seu grande potencial. Lembrem-se, isso vai passar, e após esses meses vocês saberão lidar 

melhor com as incertezas, medo e ansiedade.  

“Tempos difíceis fazem pessoas fortes” 

Secretaria Municipal de Educação de Mairinque 



IMPORTANTE  

COMBATE A COVID 19 

O risco de contaminação com Covid-19 está associado ao nosso nível de informações sobre 

as formas de contágios deste vírus. Pensando nisso, a rede D’Or fez um joguinho que serve para 

nos mostrar se temos informações básicas para evitarmos o contágio do vírus ou não. Joguem e 

aproveitem para aprenderem o que não souberem, pois a cada erro, uma orientação é mostrada.  

Jogo: http://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz  

Mais informações acessem: https://www.mairinque.sp.gov.br/covid-19-acoes-enfrentamento 

 

DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/  
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LINKS FORMULÁRIO GOOGLE 
 

Se você optou por realizar a prova online pelos formulários Google deverá seguir as instruções 

abaixo: 

 

1. Clique no link do componente curricular que realizará a avaliação; 

2. Quando você inicia a avaliação, deve conclui-la e enviá-la, para que possamos recebê-la e 

corrigi-la; 

3. Não é possível iniciar a avaliação e voltar no mesmo ponto em que parou, pois os dados são 

perdidos se não são enviados; 

4. Você pode acessar o formulário, ver as questões, fazer anotações, fechá-lo sem enviar e 

voltar depois para responder e enviar; 

5. É importante manter seu caderno por perto para possíveis anotações e não esqueça de 

registar suas respostas para conferir posteriormente com seu professor; 

6. É possível enviar apenas uma vez o formulário; 

7. Qualquer dúvida envie um e-mail para apoioped.ensinofundamental2@mairinque.sp.gov.br  

 

Links de acesso às avaliações 

LIPT - Leitura, interpretação e 

produção de texto 
https://forms.gle/vGJ23ukuL5Y58kYX9  

Gramática https://forms.gle/pxyNKfP7xf7TyBeS7  

Teoria da Matemática https://forms.gle/njHRGrDYwTDg3Zyh6  

Geometria https://forms.gle/Qpkd8GiwvE8hnSGm7  

Ciências https://forms.gle/dZZx1UqgnKq3mXM17  

História https://forms.gle/AxoQ21fL6cuF2y9N7  

Geografia https://forms.gle/eYVQfrx6X65cdPgw9  

Educação Física https://forms.gle/ugSQ4CUXKKPfMhgX8  

Arte https://forms.gle/o4fDz6ysqENA9Xx49   

Inglês https://forms.gle/S5ybMxRAbuKnRbuH6  
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