
 

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 AVALIAÇÕES BIMESTRAIS - 2º BIMESTRE - 2º ANO EF I 
                                                                                         Votuporanga, 31 de Maio de 2019 

 

         Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
         Solicitamos a vossa atenção às informações abaixo: 

 Período de Avaliações: 07/06 a 14/06. 

  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 entregue 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 e borracha.  

 Período de Reavaliações:  -  18 a 27/06 - As Reavaliações acontecerão de acordo com as necessidades dos alunos. 

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 
REAVALIAÇÃO 

Matemática: Adição. Adição com três parcelas. Unidade e dezena. Subtração. 
Livro didático páginas 155 a 190.  

07/06 17/06 18/06  

Artes: Atividade avaliativa. 07/06 17/06 19/06  

Geografia: Serviços públicos e privados. O movimento nas ruas. 
Transporte particular e transporte coletivo. Trabalho nas 
ruas. Livro didático páginas 91 a 100. 

10/06 17/06 
 

19/06  

Ensino 
Religioso: 

Novas palavras. Palavras de advertência. Salvos pela palavra. 
Palavras de gratidão. Livro didático páginas 34 a 41. 11/06 17/06 

 
25/06 

Português: Interpretação de texto. Poema. Rimas. Dígrafos NH, LH, CH. O 
que é o que é? Separação de sílabas. Livro didático páginas 26 a 
46. 

12/06 17/06 
 

24/06  

História: Ofícios antigos. Fotografando o cotidiano. No inicio do século XX. 
Documentos históricos. Livro didático páginas 59 a 70.   

13/06 1706 
26/06  

Inglês: Números 1-10/Animais da Fazenda/Big/Small/Cores –Livro pág 
30-39  

13/05 17/06 
27/06  

Ciências: Animais nocivos. Animais venenosos. Animais destruidores. Vida 
de planta. Livro didático páginas 118 a 138. 

14/06 17/06 
25/06 

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

Eu,_________________________________________________________________________, responsável pelo(a) 

aluno(a) ______________________________________________, matriculado no 2º 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.  

Por ser verdade, assino o presente. 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL_____________________________  


