CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS DO 2º BIMESTRE DA TURMA DO 4º ANO EF
Votuporanga, 07 de junho de 2018
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias 14/06 à 21/06. 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 comprovada atitude de colas, a avaliação será retirada e a nota será zerada, sendo o pai avisado da ação
do filho.
 Período de recuperação: dos dias 26/06 a 29/06: os alunos que ficarem de recuperação, devem estudar todo o conteúdo
dado no bimestre. Os alunos que não ficaram de recuperação, farão a prova como atividade avaliativa podendo aumentar
a nota caso a mesma seja maior que a nota anterior das avaliações.
 Haverá uma revisão e após, a aplicação da prova. Em seguida, as aulas acontecerão normalmente.

DISCIPLINA
HISTÓRIA

MATEMÁTICA
CIÊNCIAS
ENSINO
RELIGIOSO
GEOGRAFIA
PORTUGUÊS

INGLÊS

CONTEÚDO
O trabalho nas minas e A ocupação e o aumento do território.
Estudar as páginas 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65 e 66 do livro e as
revisões.
Multiplicação por 10, 100 e 1.000, Divisão com dois números no
divisor, Dobro e triplo, Números romanos de 1 à 500, Figuras
geométricas, Simetria e Resolução de problemas.
Estudar as páginas 117, 118, 119, 123 e 124. do livro e as revisões.
A alimentação humana. Estudar as páginas 74, 75, 76, 77, 78,
81, 83, 84 e 85 do livro e as revisões.
Histórias: A luz que brilhou na África, A luz que brilhou no Brasil,
Diferentes recursos para o mesmo fim e Eu também posso ajudar.
Livro páginas 34 à 41. Avaliação será de consulta.
Atividades rurais na vitrine. Estudar as páginas 150 à 155 do livro.
Substantivo simples e composto, Substantivo primitivo, Sinônimo /
antônimo e Dígrafos. Tipos de texto (identificar fábulas, poemas,
receitas, e quadrinhos) e Interpretação de Texto. Ortografia: Sons do
X (ditado do banco de palavras).
Estudar as revisões no caderno de Português.
Cômodos da casa; Where is/ Where are( singular e plural)
Preposições de lugar: in,on, under,in front of, behind , between,
next to (dentro, sobre, na frente de, atrás, entre, perto de)
Interpretação de texto. Páginas 26-32
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.........................................................................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_____________________________

