
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS -  3º BIM -  2º ANO - EF I 
                                                                                                                                                                Votuporanga, 11 de Setembro de 2019. 

 

         Srs. Pais e Responsáveis, 
         Solicitamos a vossa atenção para as informações abaixo: 

 Período de Avaliações: 16/09 a 24/09.  

 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 para aplicação 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 portal para consulta.   

 Durante a avaliação o aluno usará apenas lápis, lápis de cor e borracha.  

 Período de Reavaliações: 30/9 a 04/10  -  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 a data indicada. 

Agradecemos a vossa preciosa atenção. 

A Direção.   

DISCIPLINA CONTEÚDO 
DATA DA 

AVALIAÇÃO 

ENTREGA 

DA NOTA 
(PORTAL) 

 
DATA DA 

REAVALIAÇÃO 

História: Transformações ao longo do tempo. Objetos escolares. Origens. As 

transformações no tempo. Registrando a história da escola. Livro 

didático páginas 60 a 69. 

16/09 30/09 

 

30/09 

Ciências: Energia elétrica no dia a dia. O que fazer com o lixo? Lixo – de onde 
vem? Para onde vai? Lugar de lixo é no lixo! Reciclagem. Livro 
didático páginas 123 a 140. 

17/09 30/09 
 

01/10 

Ensino 

religioso: 

A alegria da vitória. Falsa coragem. Fugindo de Deus. Alegria no 

coração. O que está no seu coração. Livro didático páginas 52 a 61. 18/09 30/09 
 

02/10 

Inglês: Números – Livro pág. 14 a 19/ Pronomes Pessoais/ Cores/ Família/ 

BIG e SMALL/ Partes do Corpo – Livro didático - páginas 50 a 63. 
19/09 30/09 

03/10 

 

Artes: Atividade avaliativa. 19/09 30/09 03/10 

Matemática: O dinheiro brasileiro. Como surgiu o dinheiro. 
Adição/Subtração/Adição e Subtração com reagrupamento. Livro 
didático páginas 163 a 184. 

20/09 30/09 
 

04/10 

Português: Leitura e interpretação de texto. Tipos de textos. Palavras com R ou 

RR. Sons SA, SO, SU. Silabas SE, CE, SI, CI. Livro didático pág. 24 a 46. 
23/09 30/09 

 

02/10 

Geografia: Maquete. Planta. Pontos de referência na natureza. Pontos de 

referência na cidade. O sol como ponto de referência. O melhor lugar 

para construir uma casa. Livro didático páginas 86 a 103. 

24/09 30/09 

 

01/10 

 

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

(Devolver devidamente assinado até 13/9) 

Eu, _____________________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a): 

_____________________________________________, matriculado(a) no 2º Ano do Ensino Fundamental I,  venho confirmar 

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL_____________________________ 


