
 

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 – 6º ANO – FUND II  
Votuporanga, 31 de Maio de 2019 

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

 Período de Avaliações: 10 a 14/06.  

 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 entregue 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 Reavaliação: 18 a 25/06 

 As Reavaliações acontecerão de acordo com as necessidades dos alunos. 

Em seguida, as aulas acontecerão normalmente. Para os alunos que não realizarão as Reavaliações, 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 

REAVALIAÇÃO 

 
HISTÓRIA 

Livro - Capítulo 5 – China – pág 89 a 100/ Capítulo 6 – África – pág 
101 a 115  e Caderno. 

10/06 
 

17/06 24/06 

INGLÊS  Unidades 3 e 4. 10/06 17/06 21/06 
PORTUGUÊS Verbos (incluindo as pág 230-235)/ Conjugação de verbos/ Leitura 

de Cordel/ Metáfora/ Modos Verbais – Livro – pág 88-110 
11/06 17/06 18/06 

ARTES Formas Geométricas/Simetria e Assimetria/Divertindo-se com os 
sons/O que é Música? – Livro – pág 29 a 45. 

12/06 17/06 19/06 

MATEMÁTICA Frações Próprias, Impróprias e Números mistos/Operações com 
frações – Livro e Caderno. 

12/06 17/06 25/06 

ESPANHOL Interpretacion de texto/Verbos ser, estar, 
llamarse,tener,cumplir,vivir/ Pronombres personales/ 
Numerales/Rstaciones del año/Materiales escolares/Tratamento 
formal e informal 

 
13/06 

 
17/06 

20/06 

CIÊNCIAS Livro - Capitulo 8. 13/06 17/06 21/06 

GEOGRAFIA Escalas, Fusos horários/Horário de verão/Projeções 
cartográficas/Coordenadas Geográficas/Estrutura da Terra/Escalas 
de terremotos/Tipos de rochas e sua utilização/Placas tectônicas. 

 
14/06 

 
17/06 

19/06 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Basquetebol – Teoria e Prática. 14/06 17/06 20/06 

ENSINO 
RELIGIOSO 

ATIVIDADES PARALELAS SOLICITADAS PELO PROFESSOR. MAIO/JUNHO 17/06 20/06 

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

Eu,______________________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

______________________________________________, matriculado no 6º Ano do 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_____________________________ 


