
 

 

CRONOGRAMA BIMESTRAL DE AVALIAÇÕES - 1º BIMESTRE – 6º ANO -   EF II 

 

Votuporanga, 15 de março de 2019. 
        Srs. Pais e Responsáveis, 
        Solicitamos a vossa atenção para as informações abaixo: 

 Período de Avaliações: 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 Reavaliações acontecerão de acordo com as necessidades dos alunos. 

Após a aplicação das Reavaliações, as aulas acontecerão normalmente.  

Favor assinar o TERMO DE CIÊNCIA e enviar para a Coordenadora até o dia 20/03. 

Agradecemos a vossa preciosa atenção. 

A Direção. 

DISCIPLINA CONTEÚDO 
DATA DA 

AVALIAÇÃO 

ENTREGA DA 

NOTA 
(PORTAL) 

DATA DA 
REAVALIAÇÃO 

HISTÓRIA  Mesopotâmia – Capítulo 3 (pág. 42 a 61) e Caderno.  25/03 02/04 08/04 

INGLÊS Unidades 1 e 2. 25/03 02/04 08/04 

PORTUGUÊS Livro – pág. 30 a 53/ Livro “Todos os Textos” – pág. 21 a 38/ Caderno. 26/03 02/04 09/04 

ARTES O desenho – pág. 4 a 12/O mundo das cores – pág. 13 a 20/ O mundo dos 
sons – pág. 21 a 28. 

27/03 02/04 03/04 

GEOGRAFIA Teorias da Origem da vida/ Fósseis e sua formação/ Atividades humanas 
ligadas à dinâmica dos astros, planetas e outros corpos celestes, eclipse lunar 
e solar/ Satélites naturais e artificiais/ Principais movimentos da terra, 
movimentos das marés/ Complementos das aulas expositivas – Caderno e 
exercícios do livro didático. 

27/03 02/04 03/04 

ESPANHOL Alfabeto espanhol/ Soletração das letras do alfabeto/ Saludos e despedidas/ 
Países falantes do Espanhol/ Pontuação/ Dias da Semana e Meses do Ano/ 
Compreensão de Texto – Livro e caderno. 

28/03 02/04 04/04 

MATEMÁTICA Máquinas e Funções/ Decimais e Dinheiro/ Operações com números 
decimais/ Problemas com números decimais – Livro e caderno.  

28/03 02/04 04/04 

CIÊNCIAS Caderno e Livro – Capítulo 4 - pág. 36 a 45 - Do que são feitas todas as coisas/ 
A matéria/ Estados físicos da matéria/ A matéria pode ser medida/ Energia/ A 
energia pode ser transformada/ Capítulo 5 – pág. 47 a 54 – Nada se perde, 
tudo se transforma/ A ação do homem no ambiente. 

29/03 02/04 05/04 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Voleibol – Teoria e Prática. 29/03 02/04 05/04 

ENSINO 
RELIGIOSO 

ATIVIDADES PARALELAS SOLICITADAS PELO PROF. DURANTE 
O MÊS 

02/04 05/04 

 

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

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

____________________________________________________, matriculado(a) no____ Ano do  Ensino Fundamental II,  

venho confirmar que estou ciente do Cronograma de Avaliações e comprometo-me  em motivar e acompanhar o estudo 

sistemático em casa.  

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL______________________________ 


