CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS DO 3º BIMESTRE DA TURMA DO 5º ANO
Votuporanga,
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: 19/09 à 26/09. 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 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

CONTEÚDO

Região Centro-Oeste e Relevo. Livro didático páginas
159 a 173.
Símbolos geométricos.
Arte:
Plural. Ditongo. Hiato. Última, penúltima e antepenúltima
Português:
sílaba tônica. Adjetivos. Artigos definido e indefinido. Livro
didático páginas 157 a 186 e caderno.
Capítulos 18, 19, 20 e 21. Livro didático páginas 44 a 51
Religião
Jânio Quadros e João Goulart. Livro didático páginas 64 a 71
História:
Objetos diversos / Preposição de lugar / Rotinas
Inglês:
Present continuous ( o que estão fazendo...) What's time is
It?( que horas são?) Páginas 40-50.
Reprodução bissexuada. Reprodução por
Ciências:
partenogênese. Reprodução por brotamento.
Reprodução por fragmentação. Reprodução humana.
Livro didático páginas 98 a 119.
Matemática: Multiplicação com racionais. Medidas e comparações Livro
didático páginas 156 a 185 e caderno.

Geografia:

DATA DA
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ENTREGA
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DATA DA
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21/09

02/10
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20/09
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25/09
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05/10

.........................................................................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_____________________________

