
 

 

  

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES  MENSAIS DO 2º BIMESTRE - 4º ANO EF I 
Votuporanga, 30 de Abrilde 2019. 

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

• Período de Avaliações:dos dias 06/04 à 15/05.  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, borracha e caneta. Caso o aluno aja em desacordo com as regras pré-

estabelecidas e seja comprovado atitude de colas, a avaliação será retirada e a nota será zerada sendo o pai avisado da ação 

do filho.   

Período de Reavaliação – 18 a 27/06 

DISCIPLINA CONTEÚDO 
DATA DA 

AVALIAÇÃO 

ENTREGA DA 

NOTA 
(PORTAL) 

Ensino 
Religioso 

Servindo com alegria. 
Avaliação será das páginas 26 à 34. 
Avaliação com consulta no livro. 

 
06/05 

 

 
17/05 

Geografia A importância do trabalho/Emprego e desemprego. 
Estudar as páginas 100 à 111 do livro e a revisão no caderno. 

     
06/05 

 
17/05 

Matemática Números romanos de 1 à 50, Leitura e escrita dos números naturais 
e as 4 operações. 
Estudar as revisões no caderno. 

 
          07/05 

 
17/05 

História As sociedades nômades. 
Estudar as páginas 66 à 75 do livro e a revisão no caderno. 

      
09/05 

 
17/05 

Português Leitura e interpretação de texto/Provérbio/Cordel (identificar). 
Verbos, artigos, sílaba tônica e substantivo próprio e comum. 
Ditado do banco de palavras. 
Estudar as revisões no caderno de Português. 

 
     

10/05 

 
 

17/05 

Ciências  Terra: Nosso lar/Biodiversidade. 
Páginas 3, 5, 6,7, 8, 9, 12, 14 e 15. 

    
13/05 

 
17/05 

Inglês Verbos de ação /Cômodos da casa / Uso do " Where is/  Where 
are...?  There is / There are ..../ 
Preposições de lugar / Where do you live? 
Livro páginas 22-30 

 
 

15/05 

 
 

22/05 

 

 

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

(Devolver até 03/05 devida mente preenchido e assinado) 

       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______________________________ 


