
 
Verificação das competências dos 

alunos novatos para 2019 

 

Desejamos a todos os candidatos muito sucesso e que nos encontremos em 2019! 

Colégio São Geraldo - Rede Pitágoras 
 

 
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

É com satisfação que apresentamos a relação de competências a serem 
diagnosticadas na avaliação de novos alunos para 2019. O colégio propõe avaliar os 

conhecimentos já adquiridos pelo candidato, no que se refere à aplicação e vivência 

de mundo. 
Mais que o conhecimento dessas competências e dos parâmetros estabelecidos, 

a avaliação apresenta indicadores que servirão de apoio à escola no decorrer do ano, 
visto que a partir dos resultados obtidos verifica-se os casos que requerem um 

monitoramento constante e uma maior intervenção pedagógica.  
Destacamos, particularmente, os conteúdos básicos de cada ano e as 

competências exigidas deverão ser apresentadas por meio de estratégias de leitura, 
interpretação e produção de texto, raciocínio lógico-matemático e soluções de 

situações-problema, levando em consideração aquilo que o aluno já tenha vivenciado 
no ano anterior àquela que irá cursar.  

 
 

Competências a serem verificadas: 
Língua Portuguesa 

 

 Leitura, interpretação e compreensão de textos; 
 Reconhecimento de sílabas; 

 Formação de palavras e frases; 
 Número de palavras em uma frase; 

 Identificação da ordem alfabética; 
 Reconhecimento de rimas; 

 Interpretação de imagens; 
 Produção de pequenos textos; 

 
Matemática 

 
 Reconhecimento de conceitos (muito, pouco, leve, pesado, grande, pequeno, 

cheio, vazio etc);  
 Identificação de figuras planas (quadrado, retângulo, triângulo e círculo); 

 Classificação e seriação de objetos; 

 Identificação, distribuição e complementação de quantidades; 
 Registro de números de dois algarismos; 

 Reconhecimento de antecessor e sucessor de um número natural de dois 
algarismos; 

 Situações-problema, envolvendo a ideia da adição e da subtração; 
 Realização de cálculos matemáticos através de desenhos e operações simples; 

 Identificação de cédulas e moedas. 
 

 
 

 
 



 
Verificação das competências dos 

alunos novatos para 2019 

 

Desejamos a todos os candidatos muito sucesso e que nos encontremos em 2019! 

Colégio São Geraldo - Rede Pitágoras 
 

 
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

É com satisfação que apresentamos a relação de competências a serem 
diagnosticadas na avaliação de novos alunos para 2019. O colégio propõe avaliar os 

conhecimentos já adquiridos pelo candidato, no que se refere à aplicação e vivência 
de mundo. 

Mais que o conhecimento dessas competências e dos parâmetros estabelecidos, 
a avaliação apresenta indicadores que servirão de apoio à escola no decorrer do ano, 

visto que a partir dos resultados obtidos verifica-se os casos que requerem um 
monitoramento constante e uma maior intervenção pedagógica.  

Destacamos, particularmente, os conteúdos básicos de cada ano e as 
competências exigidas deverão ser apresentadas por meio de estratégias de leitura, 

interpretação e produção de texto, raciocínio lógico-matemático e soluções de 

situações-problema, levando em consideração aquilo que o aluno já tenha vivenciado 
no ano anterior àquela que irá cursar.  

 
Competências a serem verificadas: 

 
Língua Portuguesa 

 
 Leitura, interpretação e compreensão de textos; 

 Reconhecimento de aumentativo e diminutivo; 
 Reconhecimento de sinônimo e antônimo; 

 Sinais de pontuação (? - ! e .); 
 Tipos de frase; 

 Sentido das palavras em determinada frase; 
 Interpretação de imagens; 

 Produção de texto; 

 
       Matemática 

 
 Reconhecimento e utilização do Sistema de Numeração decimal até a 3ª ordem 

(centena); 
 Identificação de números pares e ímpares; 

 Identificação de números em uma sequência numérica; 
 Composição e decomposição de números naturais; 

 Identificação e representação das unidades de medidas de tempo: horas exatas, 
dia, semana, mês, ano; 

 Resolução de situações-problema, realizando operações de adição e subtração; 
 Identificação e aplicação do Sistema Monetário Brasileiro; 

 Interpretação de tabelas e gráficos. 
 

 

 
 

 



 
Verificação das competências dos 

alunos novatos para 2019 

 

Desejamos a todos os candidatos muito sucesso e que nos encontremos em 2019! 

Colégio São Geraldo - Rede Pitágoras 
 

 
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

É com satisfação que apresentamos a relação de competências a serem 
diagnosticadas na avaliação de novos alunos para 2019. O colégio propõe avaliar os 

conhecimentos já adquiridos pelo candidato, no que se refere à aplicação e vivência 
de mundo. 

Mais que o conhecimento dessas competências e dos parâmetros estabelecidos, 
a avaliação apresenta indicadores que servirão de apoio à escola no decorrer do ano, 

visto que a partir dos resultados obtidos verifica-se os casos que requerem um 
monitoramento constante e uma maior intervenção pedagógica.  

Destacamos, particularmente, os conteúdos básicos de cada ano e as 
competências exigidas deverão ser apresentadas por meio de estratégias de leitura, 

interpretação e produção de texto, raciocínio lógico-matemático e soluções de 

situações-problema, levando em consideração aquilo que o aluno já tenha vivenciado 
no ano anterior àquela que irá cursar.  

 
Competências a serem verificadas: 

 
Língua Portuguesa 

 
 Leitura, interpretação e compreensão de textos; 

 Identificação do sentido de palavras do texto; 
 Relação entre o título e o tema do texto; 
 Identificação de substantivos: comuns e compostos; 
 Reconhecimento de palavras no aumentativo e diminutivo; 
 Identificação de palavras no masculino e feminino; 
 Aplicação das regras de formação de plural; 

 Produção de texto coerente, com sequência lógica, vocabulário adequado ao tema 
proposto, paragrafação, utilização correta dos sinais de pontuação, grafia correta 

das palavras, utilização de letras maiúsculas e minúsculas; 
      Matemática 

 

 Reconhecimento e utilização do Sistema de Numeração decimal até a 4ª ordem 
(unidade de milhar); 

 Reconhecimento do valor posicional de um número; 
 Representação de números; 

 Aplicação da ideia multiplicativa (multiplicação);  
 Resolução de situações-problema, realizando operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão.  
 Análise de gráficos e tabelas com relações quantitativas. 

 
 

 
 

 
 

 



 
Verificação das competências dos 

alunos novatos para 2019 

 

Desejamos a todos os candidatos muito sucesso e que nos encontremos em 2019! 

Colégio São Geraldo - Rede Pitágoras 
 

 
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

É com satisfação que apresentamos a relação de competências a serem 
diagnosticadas na avaliação de novos alunos para 2019. O colégio propõe avaliar os 

conhecimentos já adquiridos pelo candidato, no que se refere à aplicação e vivência 
de mundo. 

Mais que o conhecimento dessas competências e dos parâmetros estabelecidos, 
a avaliação apresenta indicadores que servirão de apoio à escola no decorrer do ano, 

visto que a partir dos resultados obtidos verifica-se os casos que requerem um 
monitoramento constante e uma maior intervenção pedagógica.  

Destacamos, particularmente, os conteúdos básicos de cada ano e as 
competências exigidas deverão ser apresentadas por meio de estratégias de leitura, 

interpretação e produção de texto, raciocínio lógico-matemático e soluções de 

situações-problema, levando em consideração aquilo que o aluno já tenha vivenciado 
no ano anterior àquela que irá cursar.  

 
Competências a serem verificadas: 

 
Língua Portuguesa 

 Leitura, interpretação e compreensão de textos; 
 Leitura, análise e dedução de informações a partir de um contexto; 

 Emissão de opiniões acerca do assunto do texto; 
 Características do gênero CARTA; 

 Os sons do S e do C; 
 Adjetivos – flexão em grau; 

 Produção de texto coerente, com seqüência lógica, vocabulário adequado ao tema 
proposto, paragrafação, utilização correta dos sinais de pontuação, grafia correta 

das palavras, utilização de letras maiúsculas e minúsculas, concordâncias verbal e 

nominal). 
 

       Matemática 
 

 Reconhecimento e utilização do Sistema de Numeração decimal até a 6ª ordem 
(centena de milhar); 

 Reconhecimento do antecessor e sucessor de um número natural; 
 Identificação de números pares e ímpares; 

 Composição e decomposição de números naturais; 
 Identificação e representação das medidas de tempo, massa, comprimento; 

 Resolução de situações-problema, realizando operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão; 

 Análise de gráficos e tabelas com relações quantitativas. 


