CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DO 3º BIMESTRE DA TURMA DO 1º ANO EF1
Votuporanga, 10 de setembro de 2018

Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias 21/09 a 27/09. 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 o material necessário.
 Período de recuperação: dos dias 01/10 a 05/10: As avaliações acontecerão de acordo com as necessidades dos alunos.
Haverá uma revisão e após, a aplicação da prova. Em seguida, as aulas acontecerão normalmente. Para os alunos que não
estão de recuperação as aulas seguem rotineiramente.

DISCIPLINA
Inglês

CONTEÚDO
Good Actions ( boas ações)
Números 1-6
Pets,toys, colors, Numbers. (animais de
estimação, brinquedos, cores e números)
Partes do corpo humano.(olhos, orelhas,
boca, nariz e pés ) Páginas 56,57,59,60-62.
Atividades de revisão no caderno

DATA DA
AVALIAÇÃO
1º A - 21/09
1º B - 26/09

ENTREGA DA
NOTA

(PORTAL)
28/09

DATA DA
RECUPERAÇÃO
1º A -05 /10
1º B - 03/10

24/09

28/09

02/10

Atividades de revisão no caderno

25/09

28/09

01/10

Matemática

Atividades de revisão no caderno

28/09

Português e Ens. Religioso

Atividades de revisão no caderno

1º A - 26/09
1º B - 21/09
27/09

1º A - 03/09
1º B – 05/10
04/10

Ciências
História e Geografia

28/09

.........................................................................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______________________________

