CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES MENSAIS DO 2º BIMESTRE DA TURMA DO 5º ANO
Votuporanga, 07 de Maio de 2018

Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: 14/05 à 21/05. 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
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.

DISCIPLINA
CIÊNCIAS
PORTUGUÊS
HISTÓRIA
MATEMÁTICA
O.B.A.
ENSINO
RELIGIOSO
INGLÊS
GEOGRAFIA

CONTEÚDO
Sistema Urinário. Sistema Nervoso. Livro didático páginas
42 a 61.
Adjetivos. Fonema/grafema. Interpretação de texto. Pontuação.
Produção de texto. Unidade 4 do livro didático páginas 72 a 98 e
caderno.
O povo quer mudanças. O 1° Governo de Vargas. Livro
didático páginas 30 a 39 e caderno.
Perímetro e área de polígonos. Medida de capacidade e a ideia de
volume. Simetria e movimentos. Ideia de múltiplos e divisores de
um número. Livro didático páginas 66 a 88 e caderno.
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
Conteúdo trabalhado e revisado em sala de aula - não há
necessidade de estudo extraclasse
O chamado de Jesus. Quem é Jesus? O clube da felicidade.
O bom pastor. Livro didático páginas 26 a 33.
Roupas e cores; Esportes favoritos He/She can( his/ her) dele, dela
How old are you?( quantos anos você tem?) What do you like to
play?( o que você gosta de jogar?) Alfabeto/ soletrar This/ these.
That/ those - Livro páginas 10-17
Coordenadas geográficas. Nós pensamos sobre os lugares. Livro
didático páginas 114 a 124.

DATA DA
AVALIAÇÃO

ENTREGA
DA NOTA

(PORTAL)

DATA DA
RECUPERAÇÃO

14/05

22/05

26 a 29/06

15/05

22/05

26 a 29/06

16/05

22/05

26 a 29/06

17/05

22/05

26 a 29/06

18/05

---------

--------

18/05

22/05

26 a 29/06

21/05

22/05

26 a 29/06

22/05

22/05

26 a 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_____________________________

