
 
Cronograma de avaliações – Turma: 32 – 4º Bimestre – 2021 – Professora Jaqueline Melendez 

 
 

Atenção!  

✓ Para as provas o aluno acessará o portal CPB prova, na aula conforme data abaixo. O ALUNO 

ACESSARÁ E FARÁ A AVALIAÇÃO NO PERÍODO DE AULA. 

✓ Obs.: Caso o aluno (REMOTO), não consiga realizar, deverá ser informado a escola o 

motivo para que possamos ajuda-lo. 

 

Outubro 25/10 a 29/10 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

25/10 Ciências/Trabalho 
Será feito no CPB prova com consulta ao livro no Cap.10 – 
Plantando para colher. 

10.0 

26/10 História/Trabalho 
Será feito no CPB prova com consulta ao livro no Cap.10 e 11 – As 
primeiras cidades brasileiras e As cidades e a passagem do tempo. 

10.0 

28/10 Matemática/PROVA 

Livro: páginas 154 até 171.  

• Multiplicação por 0 e por 1; multiplicação com uso do 
algoritmo; multiplicação por números terminados em zero 
(exemplo: 25 x 200). 

10.0 

29/10 Português/PROVA 

Livro: páginas 04 até 26 + caderno.  

• Gênero textual (tirinhas, história em quadrinhos e 
entrevista); interpretação textual; sílaba tônica, verbos 
com o prefixo “re” e adjetivos com sufixo “oso”; 
acentuação das oxítonas. 

10.0 

 

Novembro 22/11 a 26/11 
 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

16/11 Português/Trabalho 

Será feito em aula, produção textual. Será avaliado: Uso da letra cursiva, 
inicial maiúscula quando necessário, uso correto dos sinais de pontuação, 
identificação de parágrafos, título e coerência do texto. 

10.0 

17/11 Matemática/Trabalho 
Será feito no CPB prova com consulta sobre multiplicação, divisão, 
medidas. 

10.0 

22/11 Ciências/PROVA 

Livro: páginas 127 até 151. 

• Alimentos industrializados. 

• A tecnologia dos alimentos. 

 

10.0 

23/11 História/PROVA 

Livro: páginas 58 até 78. 

• As primeiras cidades brasileiras. 

• As cidades e a passagem do tempo. 
10.0 

24/11 Geografia/PROVA 

Livro: páginas 80 até 97. 

• Onde estão as águas? 

• As águas dos rios. 
10.0 

25/11 Matemática/PROVA 

Livro: páginas 172 até 191 + caderno. 

• Medidas de tempo, medidas de temperatura, medidas de 
comprimento, medidas de massa e medidas de 
capacidade. 

 

10.0 

26/11 Português/PROVA  

Livro: páginas 28 até 44 + caderno.  

• Gênero textual (poema e crônica); interpretação textual; 
tempos verbais e pronomes pessoais do caso reto. 

10.0 

29/11 Geografia/Trabalho  
Será feito no CPB prova com consulta ao livro no Cap. 14 e 15 – A 
importância das plantas e Atividades extrativas. 

10.0 

 

 

 



RECUPERAÇÕES DEZEMBRO 02/12 a 08/12 
DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

        RECUPERAÇÃO 02/12 A 08/12 

02/12 História/REC Conteúdo do trabalho 1 e da prova 2. 10.0 

03/12 Geografia/REC Conteúdo do trabalho 1 e da prova 2. 10.0 

06/12 Ciências/ REC Conteúdo do trabalho 1 e da prova 2. 10.0 

07/12 Matemática/REC Conteúdo da prova 1 e 2. 10.0 

08/12 Português/REC Conteúdo da prova 1 e 2. 10.0 

 

TRABALHOS feitos em aula 

Durante as 
aulas. 

Artes 

Os trabalhos de arte serão feitos em aula e todos 
avaliativos, totalizando nota 10.0 no final do 
bimestre. Os alunos deverão trazer o material 
indicado na tabela de tarefas de arte que será 
entregue para os alunos, podendo acompanhar os 
trabalhos entregues, pelo visto da professora. 
 

10.0 

Durante as 
aulas 

Religião  

As atividades do livro de religião  serão feitos em 
aula e todos avaliativos, totalizando nota 10.0 no 
final do bimestre. Os alunos deverão fazer as 
atividades do livro e mostrar para a professora. 
Caso o aluno falte no dia da atividade, deverá 
apresentar na próxima aula. Caso perca a história 
da semana, deverá buscar no e-class. 
 

10.0 

 

 

✓ Não será necessário enviar nenhum trabalho avaliativo via eclass ou e-mail. 
 

 

Senhores Pais, 

Seguem as avaliações do 4º bimestre, as provas serão realizadas em aula e no CPB prova, é importante que 

o aluno não falte nas datas avaliativas e não deixe atrasar.  Os alunos deverão ter anotado na agenda, seu login e 

senha para ter acesso ao CPB provas e já saber acessar. 

Não esqueça de colocar na mochila, a agenda do seu filho, lá irão anotar os temas da semana. 

Os livros e cadernos poderão ser guardados no armário e serem levados para casa na semana de provas para 

estudar, ficando na mochila somente o livro 4 e o estojo. 

“Somente será aberta avaliação após a data, em caso de justificativa por atestado de saúde enviado ao setor 

de orientação.” 

Façam o acompanhamento e quaisquer dúvidas entrem em contato com a professora ou o setor pedagógico 

do CAP. 

• O cronograma poderá sofrer algumas alterações quanto a datas e conteúdo, porém se isso ocorrer, os alunos 

serão comunicados antecipadamente através de comunicado via ECLASS e na aula. 

• As provas de recuperação serão realizadas para TODOS os alunos, principalmente para aqueles que não 

atingirem a média em alguma prova/trabalho realizada durante o bimestre. 

• Artes e religião – o aluno deverá apenas apresentar os trabalhos conforme orientação acima, em aula. 

• Os demais trabalhos, serão feitos com consulta no CPB provas. 

 

 Com carinho, 

Profª Jaqueline Melendez 



 

Calendário de avaliações – Turma: 32 - 4º Bimestre – 2021  -   Professora Evellin Neves 
 
 

Atenção!  

 Para o trabalho teórico o aluno acessará o portal CPB prova, conforme data abaixo estará o 

ícone  no E-CLASS.   

 
 

Outubro 29/10 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

29/10 Educação Física Avaliação prática: coordenação motora fina e estabilidade.  10.0 

 

Novembro 24/11  
 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

24/11 Educação Física Avaliação teórica via CPB provas: Sistema cardiovascular e respiratório.  10.0 

 

Dezembro 03/12 
 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

        RECUPERAÇÃO  

03/12 Educação Física 
Avaliação prática: Circuito das habilidades motoras 

(deslocamento, estabilidade e manipulação).  
10.0 

       

 

 

Senhores Pais, 

Seguem as avaliações do 4º bimestre, todas serão realizadas em aula e no CPB prova, é importante que o aluno não 

falte nas datas avaliativas 

Façam o acompanhamento e quaisquer dúvidas entrem em contato com a professora ou o setor pedagógico do CAP. 

 O cronograma poderá sofrer algumas alterações quanto a datas e conteúdo, porém se isso ocorrer, os alunos serão 

comunicados antecipadamente através de comunicado via ECLASS e na aula. 

 O trabalho prático de recuperação será realizado para TODOS os alunos, principalmente para aqueles que não 

atingirem a média em alguma prova/trabalho realizada durante o bimestre. 

Abraço,  Prof.ª Evellin Neves 

 



 
Cronograma de avaliações das Turma do 3º Ano 
3º Bimestre – 2021 – Professora Nayana Wallauer 

 
 Atenção!  

! Para a Prova 1 o aluno acessará o portal CPB prova, conforme data abaixo. 
! O ALUNO ACESSARÁ E FARÁ A AVALIAÇÃO EM SALA DE AULA. 
! Para a Prova 2 o aluno acessará o portal CPB prova, conforma a data abaixo. 
! O ALUNO ACESSARÁ E FARÁ A AVALIAÇÃO EM CASA. 
! Para a Recuperação, o aluno deve estar preparado para estar em aula e participar da 

atividade proposta para a aula. 
 

Turma 31 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 
26/10 Prova 1 - em sala de 

aula - Exercícios  CPB  
Lugares da cidade, dias da semana e 
advérbios (here, there e in front of) - 
(Lessons 13 and 14).  

10.0 

23 e  
24/11 Prova 2 - em casa - 

Exercícios  CPB 
Verbo to be (I am, you are, he is, etc), 
lugares da cidade, dias da semana e 
curiosidades do natal - (Lessons 15 and 16).  

10.0 

07/12 Recuperação - em 
sala de aula - Livro 

Livro completo -  Todas as unidades.  10.0 

 

Turma 32 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 
28/10 Prova 1 - em sala de 

aula - Exercícios  CPB  
Lugares da cidade, dias da semana e 
advérbios (here, there e in front of) - 
(Lessons 13 and 14).  

10.0 

25 e 
26/11 Prova 2 - em casa - 

Exercícios  CPB 
Verbo to be (I am, you are, he is, etc), 
lugares da cidade, dias da semana e 
curiosidades do natal - (Lessons 15 and 16).  

10.0 

02/12 Recuperação - em 
sala de aula - Livro 

Livro completo -  Todas as unidades.  10.0 

 

Turma 33 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 
28/10 Prova 1 - em sala de 

aula - Exercícios  CPB  
Lugares da cidade, dias da semana e 
advérbios (here, there e in front of) - 
(Lessons 13 and 14).  

10.0 

25 e 
26/11 Prova 2 - em casa - 

Exercícios  CPB 
Verbo to be (I am, you are, he is, etc), 
lugares da cidade, dias da semana e 
curiosidades do natal - (Lessons 15 and 16).  

10.0 

02/12 Recuperação - em 
sala de aula - Livro 

Livro completo -  Todas as unidades.  10.0 

 



Todos os trabalhos avaliativos, serão realizados no período da aula de PV. 
 

 

Calendário de trabalhos avaliativos – Turma: 32 - 4º Bimestre – 2021 
 

 
                                       PROJETO DE VIDA 

 
OUTUBRO 22/10 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

22/10 Projeto de vida 

Trabalho avaliativo: “Como podemos cuidar do meio ambiente?” 

Em uma folha, os alunos escreverão e desenharão dicas de como 

podemos cuidar do meio ambiente. 

10.0 

 

NOVEMBRO 19/11 
 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

19/11 Projeto de vida 

Trabalho avaliativo: “Carta para alguém especial” 

 Quem não gosta de receber um recadinho especial? Os alunos 

escolherão um amigo do colégio, e confeccionarão uma carta, assim 

demonstrando carinho e respeito.  

 

10.0 

 

NOVEMBRO 26/11 
 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

        RECUPERAÇÃO  

26/11 Projeto de vida 

Trabalho avaliativo: “Tudo que eu aprendi” 

Os alunos confeccionarão um cartaz com tudo que aprenderam 

durante o quarto bimestre. 

10.0 

       

 

 

 

Abraço, Prof.ª Mariana Duarte. 

 

 



 

Calendário de avaliações – Turmas: 31, 32 e 33 - 4º Bimestre – 2021  -   Professor Daniel 
Mautone Perla 

 
 

Turma DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO 
VAL
OR 

31 02/11 

Artes e Musicalização Avaliação Prática: Música Folclórica e Hinos Pátrios 10.0 32 29/10 

33 29/10 

 

 

Turm
a 

DATA DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

31 24/11 

Artes e Musicalização Avaliação Prática: Textura Sonora 10.0 32 26/11 

33 26/11 

 

 

Turma 
DAT

A 
DISCIPLINA/PROVAS CONTEÚDO VALOR 

        RECUPERAÇÃO  

31 08/12 

Artes e Musicalização Avaliação prática: Conteúdos de todas as avaliações anteriores 10.0 32 03/12 

33 03/12 

       

 

 

 

Senhores Pais, 

Seguem as avaliações do 2º bimestre. As avaliações práticas serão realizadas em aula. Qualquer alteração será 

comunicada de forma antecipada. 

 

 

           Att. Daniel Mautone Perla 

 

 


