Rotinas Semanais – SAEB Anos Iniciais e Finais

ROTINAS SEMANAIS – SAEB – ANOS INICIAIS – LP E MT

LÍNGUA PORTUGUESA
ROTINA SEMANAL DO PROFESSOR – SETEMBRO/OUTUBRO
SEMANA (DATA )

DESCRITORES – 2º ANO

DESCRITORES 5ºANO - LP
( A correlação das Matrizes do Saeb e spaece)

1ª SEMANA (16 a 20/09)
Tema 1: Procedimentos de leitura

D11 -Ler palavras nos padrões não canônicos

Tema 2:
Implicações do suporte, do
gênero e/ou do enunciador na
compreensão do texto.

consoante/consoante/vogal, etc.);

2ª SEMANA ( 23 a 27/09)
Tema 3:
Implicações do suporte, do gênero e/ou do
enunciador na compreensão do texto.

D13 – Localizar informação explícita em texto SAEB D11 ( SPAECE D19) - Distinguir um fato da opinião
relativa a esse fato.
verbal;
SAEB D9 ( SPAECE D 21) - Reconhecer o gênero discursivo.

3ª SEMANA(30/09 a 4/10)

D16 – Interpretar textos não verbais e textos que SAEB D 15 (SPAECE D 24) - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de textos que tratam do
articulam elementos verbais e não verbais.
mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

Tema 4:
Relação entre textos e
Variação linguística.
4ª SEMANA(07 a 11/10)

(vogal,

consoante/vogal/consoante,

SAEB D05 (SPAECE D 16) - Inter Interpretar texto com auxílio
de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

D18 – Reconhecer o tema ou assunto de um SAEB D02 ( SPAECE D25) - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou substituições que contrib
texto lido.
para a continuidade de um texto.

Tema 7:
Coerência e coesão no
processamento do texto.
5ª SEMANA ( 14 a 18/10)
Tema 8:
Implicações do suporte, do
gênero e/ou do enunciador na
compreensão do texto.

SAEB D04 ( SPAECE D14 )- Inferir uma informação implícita em
um texto ;

SAEB D07 (SPAECE D23) - Identificar o conflito gerador do
enredo elementos que constroem a narrativa.
D16 – Interpretar textos não verbais e textos que SAEB D11 (SPAECE D19)
D19 - Distinguir fato de opinião relativa a este fato.
articulam elementos verbais e não verbais.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D11 -Ler palavras nos padrões não canônicos

SAEB
D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Tema 9: Procedimentos de leitura.

(vogal, consoante/vogal/consoante,

D09 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

consoante/consoante/vogal, etc.);

6ª SEMANA

Aplicação das Provas do SAEB

MATEMÁTICA
ROTINA SEMANAL DO PROFESSOR – SETEMBRO/OUTUBRO
SEMANA (DATA )
1ª SEMANA (16 a 20/09)

DESCRITORES – 2º MT
D3 – Comparar e ordenar números naturais.
D4 – Completar sequência numérica ou inserir número

Tema 1: Interagindo com números e

natural em uma sequência numérica ordenada.

funções.

2ª SEMANA ( 23 a 27/09)
Tema 2: Interagindo com números e
Funções.

Tema 5 - Convivendo com a
geometria.
Tema 6: Vivenciando as medidas.

SAEB D01 (SPAECE D45) – Identificar a
localização/movimentação de objetos em mapas, croquis e outras
representações gráficas.

SAEB D02 (SPAECE D52) – Identificar propriedades comuns e
diferentes entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras
tridimensionais com suas planificações.

geometria.

Tema 4: Interagindo com números e
Funções.

(SPAECE D06) – Resolver problema que envolva mais de uma
operação com números naturais.

D6 – Reconhecer e utilizar características do sistema SAEB D26 (SPAECE D09) – Resolver problema que envolva
cálculo simples de porcentagem (25%, 50% e 100%).
de numeração decimal.

Tema 3 - Convivendo com a

3ª SEMANA(30/09 a 4/10)

DESCRITORES 5ºANO - MT
( A correlação das Matrizes do Saeb e spaece )

D18 – Identificar e classificar figuras geométricas SAEB D21/24 (SPAECE D13 - Reconhecer diferentes
representações de um número racional.
tridimensionais representadas por desenho, destacando
algumas de suas características.

SAEB 07 (SPAECE 59) - Resolver problemas utilizando
unidades de medidas padronizadas como: km/m/cm/mm,
kg/g/mg/L/mL

4ª SEMANA(07 a 11/10)
Tema 7: Interagindo com números e
Funções.

5ª SEMANA ( 14 a 18/10)
Tema 8 - Interagindo com números e
Funções.

D22 – Identificar as horas em relógio digitais ou de SAEB D25 (SPAECE D15) – Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas ordens.
ponteiros.
SAEB 11 (SPAECE 60) - Resolver problema que envolva o
cálculo do perímetro de polígonos usando malha quadriculadas
ou não.
D24 – Comparar os resultados de medições realizadas (SPAECE D06) – Resolver problema que envolva mais de uma
operação com números naturais.
com o uso de
unidades de medida não padronizadas.

SAEB 23 (SPAECE 63) - Resolver problemas utilizando a escrita
decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
(SPAECE 61) - Identificar as horas em relógios digitais ou de
ponteiro, em situação- problema.

6ª SEMANA

Aplicação das Provas do SAEB

ROTINAS SEMANAIS – SAEB – ANOS FINAIS – LP / MT / CI

LÍNGUA PORTUGUESA
ROTINA SEMANAL DO PROFESSOR – SETEMBRO/OUTUBRO
SEMANA (DATA )

1ª SEMANA (16 a 20/09)

DESCRITORES – LP
( A correlação das Matrizes do Saeb e spaece)
SAEB D5 - ( SPAECE D4 ) – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas,
quadrinhos, foto etc.).

Tema 1: Interpretando textos multimodais.
2ª SEMANA ( 23 a 27/09)

D9 (SAEB) – ( SPAECE D7) - Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.

Tema 2 - Diferenciando partes principais de secundárias
3ª SEMANA(30/09 a 4/10)
Tema 4 - Reconhecendo efeitos de sentido através da
pontuação e outras notações.
4ª SEMANA(07 a 11/10)
Tema 7: Identificando níveis de linguagem que
evidenciam locutor e/ou interlocutor.
5ª SEMANA ( 14 a 18/10)
Tema 8 - Reconhecendo efeitos de sentido através da
pontuação e outras notações.
6ª SEMANA

D17 (SAEB) – ( SPAECE D20) - Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de
outras notações.
D13 (SAEB) – ( SPAECE D23) - Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas que
evidenciam locutor e/ou interlocutor.
D13 (SAEB) – ( SPAECE D23) - Identificar os níveis de linguagem e/ou as marcas linguísticas que
evidenciam locutor e/ou interlocutor.

Aplicação das Provas do SAEB

MATEMÁTICA
ROTINA SEMANAL DO PROFESSOR – SETEMBRO/OUTUBRO
SEMANA (DATA )
1ª SEMANA (16 a 20/09)

DESCRITORES – 9º MT
( A correlação das Matrizes do Saeb Spaece)

EIXOS DO CONHECIMENTOS 9ºANO - CI

SAEB D20 – Resolver problema com números Vida e Evolução - Métodos contraceptivos: sexo seguro é com
inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, camisinha.

Tema 1 – Números e

multiplicação, divisão, potenciação).

Exercícios – 01 a 05-

Operações/álgebra e funções.
2ª SEMANA ( 23 a 27/09)
Tema 2 – Números e

SAEB D28 – Resolver problema que envolva Terra e Universo – Nascimento, evolução e morte das estrelas.
porcentagem.

Exercícios – 01 a 05.

Operações/álgebra e funções.
3ª SEMANA(30/09 a 4/10)
Tema 4 - Números e Operações/álgebra e
funções.
4ª SEMANA(07 a 11/10)
Tema 5 – Gradezas e medidas.

SAEB D33 – Identificar uma equação ou inequação Terra e Universo - Fontes e Tipos de Energia.
do 1º grau que expressa um problema.

Exercícios – 01 a 05.

SAEB D12 – Resolver problema envolvendo o Vida e Evolução - Hereditariedade: Primeira Lei de Mendel
cálculo de perímetro de figuras planas.

Exercícios – 01 a 05

D34 – Identificar um sistema de equações do 1º grau
Tema 6 – Números e Operações.

5ª SEMANA ( 14 a 18/10)
Tema 7 - Gradezas e medidas.

que expressa um problema.
SAEB D13 – Resolver problema envolvendo o Matéria e Energia - Classificação dos planetas do Sistema
cálculo de área de figuras planas.

Solar.

D14 – Resolver problema envolvendo noções de Exercícios – 01 a 05volume.
6ª SEMANA

Aplicação das Provas do SAEB

