CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES MENSAIS DO 2º BIMESTRE

DA TURMA DO 5º ANO
Votuporanga, 06 de Junho de 2018

Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: 14/06 à 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 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.
 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

MATEMÁTICA
ENSINO RELIGIOSO
ARTE

INGLÊS

CIÊNCIAS
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
PORTUGUÊS

CONTEÚDO
Números primos e composto. MMC e MDC. Fração. Tipo
de fração. Frações em quantidades e medidas. Fração
decimal e os números decimais. Livro didático páginas 91
a 121 e caderno.
Capítulos 14, 15, 16 e 17. Livro didático páginas 34 a 41.
Obra de arte africana.
Esportes; Uso do Can e Can't ( posso e não posso) em
questão de habilidades Estações do ano Vocabulário do
clima, exemplo: sun: sunny/ wind: windy etc.(sol,
ensolarado vento, ventania) Nomes de estabelecimentos
comerciais da cidade. Livro páginas 20-28
Saúde do sistema nervoso. Sistema endócrino.
Caderno e livro didático páginas 62 a 76.
Colocando a Terra no papel. Os mapas e os climas. Livro
didático páginas 125 a 137.
Estado Novo (1937-1945). Livro didático páginas 40 a 49.
Fonema/grafema. Interpretação de texto. Pontuação.
Sílabas tônicas. Unidade 5 do livro didático páginas 100 a
128 e caderno.
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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_____________________________

