CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO MENSAL DO 2º BIMESTRE DA TURMA DO 4º ANO

DO

EFI

Votuporanga, 04 de Maio de 2018
Srs. Pais e Responsáveis,
Pedimos atenção às informações abaixo:
 Período de Avaliações: dos dias 14/05 à 22/05. 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 préestabelecidas e seja comprovada 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: Acontecerão nas duas primeiras aulas, portanto não atrase. Em seguida,
as aulas acontecerão normalmente. Para os alunos que não estão de recuperação as aulas seguem rotineiramente.

DISCIPLINA
HISTÓRIA
MATEMÁTICA
CIÊNCIAS

INGLÊS

OBA
ENSINO
RELIGIOSO
GEOGRAFIA

PORTUGUÊS

CONTEÚDO
O Pau-brasil, Início da colonização e A vinda do negro para o
Brasil. Estudar as páginas 38, 39, 43, 44, 46, 48, 51 e 52 do livro e
as revisões.
As 4 operações, Dobro e triplo, Números romanos de 1 à 500,
Figuras geométricas, Simetria e Resolução de problemas. Estudar
as páginas 97, 99, 102, 103, 104 e 108 do livro e as revisões.
Nutrição das plantas/ fotossíntese e Alimentação dos
animais. Estudar as páginas 52, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 66,
69 e 70 do livro e as revisões.
Verbo to be afirmativa e negativo; Estações do ano e os meses
correspondentes Cuidados com a natureza e o que você faz para
economizar água I can.....I like ( eu posso..... Eu gosto) e os verbos
da página 22 Cômodos da casa Livro páginas 15-25
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA.
Conteúdo trabalhado e revisado em sala de aula - não há
necessidade de estudo extraclasse
O serviço de Deus, União e serviço, Fazer o bem sem olhar a
quem e Quem? Eu? Estudar as páginas 26, 27, 28, 29, 30, 31 32 e 33
do livro.
Propriedade Rural e Trabalho no campo. Estudar as páginas 133,
134, 140, 141, 142, 143, 145, 146 e 147 do livro e as revisões.
Substantivo próprio, Substantivo comum, Substantivo coletivo,
Aumentativo e diminutivo, Substantivo masculino e feminino,
Tipos de texto (identificar fábulas, poemas, receitas, e
quadrinhos) e Interpretação de Texto. Ortografia: Sons do X
(ditado do banco de palavras).Estudar as revisões no caderno de
Português.

DATA DA
AVALIAÇÃO

ENTREGA
DA NOTA

(PORTAL)

DATA DA
RECUPERAÇÃO

14/05

23/05

26 a 29/06

15/05

23/05

26 a 29/06

23/05

26 a 29/06

17/05

23/05

26 a 29/06

18/05

------

---------

18/05

23/05

26 a 29/06

21/05

23/05

26 a 29/06

22/05

23/05

26 a 29/06

16/05

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

