CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS DO 1º BIMESTRE 4º ANO
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias 05/04 a 12/04. 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 16/04 a 23/04: Para os alunos que ficarão de recuperação o conteúdo a ser estudado é
todo o conteúdo dado no bimestre, sendo que a nota tirada substituirá as demais notas de acordo com cada disciplina. Para
os alunos que não ficaram de recuperação, farão a prova como atividades avaliativa podendo aumentar a nota caso a mesma
seja maior que a nota anterior das avaliações. Se não houver nenhum aluno de recuperação na disciplina não haverá a
necessidade da realização da avaliação para aumento de notas.

DISCIPLINA
Inglês

Ensino
Religioso

Português
Matemática

Ciências
Geografia

História

CONTEÚDO
-Verbo TO BE na forma afirmativa e negativa ( livro página
15)Prestar muita atenção na conjugação do verbo. / -O que posso
fazer quando estou acampando. O que eu gosto( I like to ....) - /
cores, quando quero dizer que a cor é escura eu uso (ex: dark blue
para dizer azul escuro), e quando a cor é clara uso ( ex: light green
para dizer verde claro)./ -Itens que uso em um acampamento.
-Estações do ano / Livro páginas 11-17
Água da vida, Sou feliz com o que tenho, Ser cristão no dia a dia,
Alegria no coração, Respeitando uns aos outros e Construindo
sobre a rocha.
Estudar as páginas 12 à 23 do livro.
Paisagens ao redor do mundo.
Estudar as páginas 33 à 41 do livro.
As 4 operações, Números romanos de 100 a 500, Resolução de
problemas, Números cardinais e ordinais, ideias de estatística.
Estudar as páginas 54 à 60 e as revisões no caderno de
Matemática.
Paisagens ao redor do mundo.
Estudar as páginas 33 à 41 do livro.
A menor unidade administrativa e o Trabalho e as desigualdades.
Estudar as páginas 115, 116, 117, 118, 120, 124, e 127 e as revisões
no caderno de Geografia.
Índios: os primeiros habitantes e a chegada dos portugueses.
Estudar as páginas 16,19, 20, 22, 23, 25, 29, 30 e 34, e as
revisões no caderno de História.
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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_____________________________

