
 

 
MISSÃO: Promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos, 

comprometidos com o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus. 

 
CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO MENSAL  DO 1º BIMESTRE  DA TURMA DO  3º ANO EF 

Votuporanga, 14 DE FEVEREIRO DE 2019 

Srs. Pais e Responsáveis, 
Pedimos atenção às informações abaixo: 

 Período de Avaliações: dos dias   21 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO  DE 2019.                                              

 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 CONTEÚDO 
DATA DA 

AVALIAÇÃ

O 

ENTREGA 

DA NOTA 
(PORTAL) 

ENSINO RELIGIOSO Mapa do tesouro/Pérola de Valor/ 
Encontrando o tesouro./O brilho do tesouro. 
Estudar no livro, as páginas 6 à 13 

21/02 25/02 

GEOGRAFIA A vida na cidade/A cidade no município. 
A vida no campo. 
Estudar no livro as páginas 80 à 95 e o caderno. 

22/02 26/02 

PORTUGUÊS Ordem alfabética; substantivo próprio e comum; 
Sinônimo e Antônimo; ortografia /t,f/ 
Interpretação de texto. 
Estudar no caderno. 

25/02 28/02 

CIÊNCIAS Terra, o nosso lar/ Paisagens no planeta, 
Florestas. 
Estudar no livro as páginas 114 à 133 e o caderno. 

26/02 01/03 

HISTÓRIA As comunidades. 
Espaços públicos e domésticos. 
Estudar , no livro, as páginas 58 à 68 e o caderno 

27/02 04/03 

INGLÊS Cores/ Materiais da Sala de Aula/ Itens escolares/ 
Duas da Semana  - Livro – pág. 6 a 10. 

28/02  

MATEMÁTICA Números pares e ímpares; escrita numérica; 
composição e decomposição numérica; adição; 
subtração, problemas. 
Estudar no caderno. 

01/03 05/03 

 

..................................................................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_________________________________________________________ 


