CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL

DO 1º BIMESTRE DA TURMA DO

3º ANO EF
Votuporanga, 06 de junho de 2018

Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias 14 à 22 de junho. 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, e as datas das
avaliações de recuperação.
 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

CONTEÚDO

DATA DA ENTREGA
RECUPERAÇÃO
AVALIAÇÃO DA NOTA
(PORTAL)

GEOGRAFIA
PORTUGUÊS
CIÊNCIAS
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
INGLÊS
ENSINO
RELIGIOSO

O bairro em mapas; Descobertas interessantes.
Estudar o livro das páginas 126 à 138 e o caderno
Substantivo próprio e comum; adjetivos; artigos definidos e
indefinidos; sinais de pontuação, singular/plural e interpretação
de texto. Estudar no caderno.
Musculatura e movimentos. Percebendo o ambiente (5
sentidos). Estudar o livro das páginas 74 à 91 e o caderno.
Sistema monetário brasileiro; adição/subtração com prova real;
multiplicação, tabuadas e desafios.
Estudar o caderno.
O que é patrimônio cultural? Por que preservar o patrimônio
cultural?
Estudar o livro das páginas 35 à 41 e o caderno.
Animais do zoológico e da fazenda; This is /that is( singular)
there are( plural) I like..... Eu gosto..... Páginas 23-29
Juntos é melhor; Aceitar os outros; Errei, Por favor, perdoe-me.
Estudar o livro das páginas 34 à 41 e a revisão
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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______________________________

