
 

 

CRONOGRAMA BIMESTRAL DO 1º BIMESTRE DA TURMA DO  3º ANO  EF1 

 

Votuporanga, 15 de março de 2019. 
        Srs. Pais e Responsáveis, 
        Pedimos atenção às informações abaixo: 

 Período de Avaliações: dos dias 21 a 29/03 

 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  Reavaliação: 03 a 09/04: As avaliações acontecerão de acordo com as necessidades dos alunos. 

Haverá uma revisão e após, a aplicação da prova. Em seguida, as aulas acontecerão normalmente. Para os alunos 

que não estão em recuperação as aulas seguem rotineiramente. 

Favor assinar o TERMO DE CIÊNCIA e enviar para a Professora até um dia antes do início das Avaliações. 

Agradecemos a vossa preciosa atenção. 

A Direção. 

DISCIPLINA CONTEÚDO 
DATA DA 

AVALIAÇÃO 

ENTREGA 

DA NOTA 
(PORTAL) 

DATA DA 
RECUPERAÇÃO 

ENSINO RELIGIOSO Coragem a toda prova/ Bíblia para todos 
Pão sobre as águas/ Guarde no coração. 
Estudar no livro as páginas 14 à 21 

21-03 02/04 03-04 

GEOGRAFIA O Trabalho no campo/ 
 Interação Campo e cidade. 
Estudar o livro as páginas 97 à 112 e o caderno 

22-03 02/04 05-04 

CIÊNCIAS Paisagens no Brasil/ Amazônia, Mata Atlântica, 
Cerrado, Pampas, Pantanal. 
Estudar o livro as páginas 135 à 151 e o caderno. 

25-03 02/04 08-04 

 
MATEMÁTICA 

Adição, subtração, ordem crescente e 
decrescente, números maiores que mil (milhar)e 
figuras geométricas espaciais (páginas 193 à 
202). Estudar no caderno. 

26-03 02-04 04-04 

HISTÓRIA Minha rua/ As ruas e seus nomes 
Estudar o livro as páginas 70 à 78 e o caderno 

27-03 02-04 03-04 

INGLÊS Dias da Semana/ Informações Pessoais/ Itens 
escolares/ Cores/ Números – Livro – Pág 11 a18   

28-03   

PORTUGUÊS Interpretação de texto, encontro vocálico e 
consonantal, artigo definido e indefinido e 
ordem alfabética. Estudar o caderno. 

29-03 02-04 09-04 

 

.........................................................................TERMO DE CIÊNCIA ........................................................................ 

Eu,_______________________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

______________________________________________, matriculado(a) no____ Ano do  Ensino Fundamental I,  venho confirmar 

que estou ciente do Cronograma de Avaliação e comprometo-me  em motivar e acompanhar o estudo sistemático em casa.  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL______________________________ 


