CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL

DO 4º BIMESTRE DA TURMA DO

3º ANO EF

Votuporanga, 04 de Maio de 2018
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias14 à 22/05. Abaixo encontram- se as datas e os conteúdos a serem estudados. A frequência
às aulas regulares é indispensável no processo de aprendizagem. Fiquem atentos quanto aos atrasos, faltas, datas e conteúdos.
 Aproveitamos para lembrar que o único motivo da prova substitutiva é em caso de doença com a apresentação de atestado
médico que deve ser apresentado na secretaria com até 48h após a avaliação.
 Segue também as datas das respectivas devoluções das notas, que estarão disponíveis no site para consulta.
 Durante a avaliação o aluno usará apenas lápis, borracha e caneta. Caso o aluno aja em desacordo com as regras préestabelecidas e seja comprovado atitude de colas, a avaliação será retirada e a nota será zerada sendo o pai avisado da ação
do filho.

DISCIPLINA
PORTUGUÊS
GEOGRAFIA
HISTÓRIA

INGLÊS

O.B.A.
ENSINO
RELIGIOSO
CIÊNCIAS
MATEMÁTICA

CONTEÚDO
Substantivo próprio e comum; gênero e grau do
substantivo; singular/plural, tipos de frases e interpretação
de texto. Estudar no caderno
A natureza transformada
O bairro em mapas.
Estudar no livro, as páginas 122 à 133 e o caderno
Como surge um bairro?
Os bairros ao longo do tempo.
Estudar no livro as páginas 26 à 34 e o caderno
Cores: red/ yellow/orange/ blue/purple/green/brown (vermelho,
laranja, azul,lilás, verde,marrom. How old are you? ( quantos anos
você tem?) I 'm ...... Years old.( eu tenho..... anos de idade) Itens
e matérias escolares I like and I don't like (eu gosto e eu não gosto)
esporte e matérias escolares. Dias da semana; Livro páginas 14-20
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
Conteúdo trabalhado e revisado em sala de aula - não há
necessidade de estudo extraclasse
A natureza me ensina; Regras de convivência; Aprenda com Jesus;
Amor à Deus;
Classificação dos animais; Esqueleto humano; Boa postura.
Estudar no livro as páginas 47 à 73 e o caderno (revisão)
Ordem crescente e decrescente; adição e subtração com e sem
reagrupamento, prova real da adição e subtração.
Estudar no caderno.

DATA DA
AVALIAÇÃO

ENTREGA
DA NOTA

(PORTAL)

DATA
RECUPERAÇÃO

14/05

21/05

26 a 29/06

15/05

22/05

26 a 29/06

16/05

23/05

26 a 29/06

17/05

23/05

26 a 29/06

18/05

---------

--------

18/05

24/05

26 a 29/06

21/05

25/05

26 a 29/06

22/05

25/05

26 a 29/06

.........................................................................TERMO DE CIÊNCIA ........................................................................
Eu,_________________________________________________________________________,
responsável
pelo(a)
aluno(a) ______________________________________________, matriculado no Ensino Fundamental I, venho
confirmar que estou ciente do Cronograma de Avaliação e comprometo-me em motivar e acompanhar o estudo
sistemático em casa.
Por ser verdade, assino o presente.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL______________________________

