CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DO 2º BIMESTRE DA TURMA DO 2º ANO EF
Votuporanga, 07 de junho de 2018
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias 14/06 a 22/06. 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, lápis de cor e apontador. Caso o aluno aja em desacordo com as
regras pré-estabelecidas e seja comprovado 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
Religião
História
Geografia
Ciências
Inglês

Matemática

Português

CONTEÚDO
Cap. 14 – Novas palavras; Cap. 15 – Palavras de
advertência; Cap. 16 – Salvos pela palavra; Cap. 17 –
Palavras de gratidão. Estudar pelo livro: págs. 34 a 41.
Cap.7 -Fotografando o cotidiano. Estudar pelo livro: págs. 64 a 70
Cap.7 – O movimento nas ruas.
Estudar pelo livro: págs. 92 a 100.
Cap.5 – Vida de bicho (continuação); Cap. 6 – Vida de planta.
Estudar pelo livro: págs. 114 a 121 e 123 a 136.
Verbo To be ( I, He,She,It); Animais da fazenda
This( para quando o objeto está perto) e That( para quando o
objeto está longe) Big (grande) e (small) pequeno How many
(quantos) Números 1-10 Páginas 24-36
Subtração com reagrupamento; adição com reagrupamento e
com 3 parcelas; unidade, dezena e centena; números até 200
e escrita dos números por extenso; desafios envolvendo
adição. Estudar pelas atividades do caderno de Matemática.
Leitura e interpretação de texto; sinais gráficos: acento
agudo, circunflexo e til; sinais de pontuação; frases:
afirmativa, exclamativa e interrogativa; substantivos: próprio
e comum; adjetivo; diminutivo e aumentativo; sinônimo e
antônimo; diferentes tipos de texto: poema, narrativo e
adivinhas, ditado de frases. Estudar pelas atividades do
caderno de Português.

DATA DA
AVALIAÇÃO

ENTREGA
DA NOTA

(PORTAL)

DATA DA
RECUPERAÇÃO

14/06

17/06

26/06

15/06
2º ano A - 20/06
2º ano B - 18/06

17/06

26/06

20/06

27/06

19/06

20/06

26/06

2º ano A - 18/06
2º ano B - 20/06

22/06

2º ano A - 25/06
2º ano B - 27/06

21/06

24/06

28/06

22/06

24/06

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______________________________

