
 

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 MENSAIS DO 2º BIMESTRE -  2º ANO – EF I 
                                                                                                                                                                       Votuporanga, 30 de Abril de 2019 

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

• Período de Avaliações: 06/05 a 16/05.  

• 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 e borracha.  

• Período de Reavaliação: 18 a 27/06 

DISCIPLINA CONTEÚDO 
DATA DA 

AVALIAÇÃO 

ENTREGA DA 

NOTA 
(PORTAL) 

Português: Interpretação de texto. Palavras com LH, NH, CH. Palavras com Ç. 
Palavras com M e N. Livro didático páginas 4 a 24 e caderno. 

06/05 15/05 

Geografia: Tipos de vias.  Para não se perder, siga o endereço. Entendendo os 
endereços. A rua da minha escola. Livro didático páginas 74 a 89. 

07/05 15/05 

Ciências: Seres vivos. Elementos não vivos. Como os animais se 
movimentam. Os animais e as pessoas. Animais úteis para o 
ser humano. Animais domésticos e silvestres. Livro didático 
páginas 102 a 117. 

08/05 15/05 

Ensino 
Religioso: 

O poder das palavras. Palavras de poder. Salvo das águas. Palavras e 
ações. Livro didático páginas 26 a 33. 10/05 15/05 

Artes: Atividade avaliativa. 10/05 15/05 

História: Crianças trabalhadoras. Há direitos, mas também há deveres. 
Diferentes profissões.  Crianças de outros lugares. Livro didático 
páginas 50 a 58. 

13/05 15/05 

Matemática: Outros números. Dezena e unidade. Composição e decomposição 
de números. Adição. Livro didático páginas 142 a 154. 

14/05 17/05 

Inglês: Animais da fazenda / Uso do "This" para quando o objeto está perto 
e " That " para quando está longe /Big or Small ( grande ou 
pequeno) / Números 1-10 / Livro páginas 24-34  

16/05 22/05 

 

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

(Devolver preenchido e devidamente assinado até 03/05) 

      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_____________________________ 


