CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS DO 3º BIMESTRE
Votuporanga, 12 de setembro de 2018
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias 20/09 à 27/09. 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 comprovada atitude de colas, a avaliação será retirada e a nota será zerada, sendo o pai avisado da ação
do filho.

DISCIPLINA
História
Matemática

Ensino
Religioso
Geografia
Ciências
Português

Inglês

CONTEÚDO
O primeiro reinado e As riquezas do café. Estudar as páginas 79,
80, 82, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 do livro e as revisões.
Multiplicação e divisão por 10, 100 e 1.000, As 4 operações,
Frações, Números romanos, Números ordinais, Números decimais,
Medidas e Sistema monetário brasileiro.
Estudar as páginas 166, 183, 190 e 192 do livro e as revisões no
caderno.
Escolhas saudáveis, O poder da fé e Vida em Jesus.
Estudar as páginas 54 à 62 do livro.
Riquezas minerais e vegetais e Produção de alimentos.
Estudar as páginas 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 e 177 do livro
e as revisões no caderno.
Sistema cardiovascular.
Estudar as páginas 115 à 123 do livro e as revisões no caderno.
Verbos da 1ª, 2ª e 3º conjugação/Sílaba tônica/Sinônimo,
antônimo, homônimo, parônimo/Pontuação/Tipos de frase/
Interpretação de Texto.
Ortografia: ISAR/IZAR(ditado de frases).
Estudar as revisões no caderno de Português.
Diferenças entre casas brasileiras e americanas Itens da casa
Profissões Meios de transporte Páginas 39,41,42-47 e 49

DATA DA
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DA NOTA

DATA DA
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24/09
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27/09

01/10

04/10

As datas de recuperação poderão sofrer alteração de acordo com a necessidade da turma. Será feita através da agenda.

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

