
 

 

 
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES DO 1º BIMESTRE DA TURMA DO  5º ANO EF1 
Votuporanga, 15 de março de 2019. 

 

 
          Srs. Pais e Responsáveis, 
          Pedimos atenção às informações abaixo: 

 Período de Avaliações: 21/03 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 Reavaliações: 03/04 a 10/04: As Reavaliações acontecerão de acordo com as necessidades dos alunos. 

Em seguida, as aulas acontecerão normalmente. Para os alunos que não estão de 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 
RECUPERAÇÃO 

Ensino Religioso Mensageiros de Deus 
RECURSO: Livro de ensino religioso – págs. 06 a 23 

21/03 02/04 04/04 

Ciências Sistema solar 
RECURSO: Livro de Ciências - págs. 09 a 37 e 
caderno de Ciências. 

22/03 02/04 04/04 

Geografia Terra, as pessoas e os mapas. 
RECURSO: Livro de Geografia - págs. 92 a 111 e 
caderno de Geografia. 

25/03 02/04 05/04 

História O início da república no Brasil 
RECURSO: Livro de História - págs. 8 a 27 e 
caderno de História 

26/03 02/04 09/04 

Inglês Roupas/ Cores/ Singular e Plural (This/these  
That/those)/ Verbo (o que acontece com o verbo 
na terceira pessoa do singular)/ Partes do Corpo 
Humano – Livro – Páginas 13 a 17.   

27/03 02/04 03/04 

Português Texto para ler e interpretar, uso do porque, mal – 
mau, mais – mas, encontro consonantal, encontro 
vocálico e dígrafo. Classificação silábica e sílaba 
tônica. 
RECURSO: Caderno de português 

28/03 02/04 08/04 

Matemática Desafios matemáticos, expressões numéricas, 
ponto, reta e plano, polígonos. 
RECURSO: Livro de matemática – págs. 25 a 61 e 
caderno de matemática 

29/03 02/04 03/04 

 

--------------------------------------------------------------------------------TERMO DE CIÊNCIA----------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu, ______________________________________________________________________________responsável pelo(a) aluno(a): 

______________________________________________________________, matriculado(a) no ____Ano do Ensino Fundamental I, venho 

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

__________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 


