
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações Mensais do 
1º Bimestre para os alunos dos 2ºs anos A, B, C e D. 

Comunicado nº 04 /2018 
Data Dia  

semana 
2º ano A 2º ano B 2º ano C 

26/02/18 2ª feira História História História 

27/02/18 3ª feira Geografia Matemática Ciências 

28/02/18 4ª feira Ciências Ciências Geografia 

01/03/18 5ª feira Espanhol Inglês Inglês 

02/03/18 6ª feira Português Português Português 

05/03/18 2ª feira Inglês Geografia Matemática 

06/03/18 3ª feira Matemática Espanhol Espanhol 

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Interpretação e Produção de texto 
Estudar somente o caderno. (Obs: o livro permanecerá na escola). 
 
Matemática: Números naturais até 100, adição, subtração e probleminhas. 
 Estudar somente o caderno. (Obs: o livro permanecerá na escola). 
 

História: Muitas crianças e o que fazemos no dia a dia. 
Estudar somente o caderno (Obs: o livro permanecerá na escola). 
  
Geografia: Escola 
Estudar somente o caderno (Obs: o livro permanecerá na escola). 
 
Ciências: Eu estou crescendo.  A dentição das crianças e hábitos de higiene. 
Estudar somente o caderno. (Obs: o livro permanecerá na escola). 
 
Inglês: Atividade dirigida em sala com a profª. OBS: Trazer o livro. 
 
Espanhol: Colores e partes de la casa (caderno e livro páginas: 6 a 12). 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 08/03/18 às 9h00 para alunos 

do período da tarde e às 14h30 para os alunos do período da manhã. O 
requerimento deverá ser feito em até 3 (três) dias corridos da falta do aluno, 

mediante pagamento da taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento 
somente nos casos de doenças com atestado médico. 

 

 
Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica 
Ensino Fundamental  



 

 

 
 

 

 
 

 
 

Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações Mensais do 
1º Bimestre para os alunos dos 3ºs anos A, B, e C. 

Comunicado nº05 /2018 
Data Dia  

semana 
3º ano A 3º ano B 3º ano C 

26/02/18 2ª feira Matemática Matemática Matemática 

27/02/18 3ª feira História História História 

28/02/18 4ª feira Geografia Geografia Inglês 

01/03/18 5ª feira Inglês  Ciências Espanhol/ 
Interpretação 

02/03/18 6ª feira Português 
Produção 

Português 
Produção 

Português 
Produção 

05/03/18 2ª feira Ciências Inglês Ciências 

06/03/18 3ª feira Espanhol/ 
Interpretação 

Espanhol/ 
Interpretação 

Geografia 

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Interpretação e Produção de texto 
 (Obs: o livro permanecerá na escola). 
 
Matemática: Linhas/Localização/Números por extenso/Ordem 
crescente/Adição e subtração. (Estudar pelo caderno). 
 
História: Unidade 1:Ruas por onde andamos (Estudar pelo caderno). 
 
Geografia: Unidade 1: O Município (Estudar pelo caderno). 
 
Ciências: Unidade 1:Refeições equilibradas (Estudar pelo caderno). 
 
Inglês: Atividade dirigida em sala com a profª. OBS: Trazer o livro. 
 
Espanhol: Alimentos (caderno e livro páginas 6 a 12). 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 08/03/18 às 9h00 para alunos 

do período da tarde e às 14h30 para os alunos do período da manhã. O 
requerimento deverá ser feito em até 3 (três) dias corridos da falta do aluno, 

mediante pagamento da taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento 
somente nos casos de doenças com atestado médico. 

 

 
Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica 
Ensino Fundamental 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações Mensais do 
1º Bimestre para os alunos dos 4ºs anos A e B. 

Comunicado nº06 /2018 
Data Dia  

semana 
4º ano A 4º ano B 

26/02/18 2ª feira História Geografia 

27/02/18 3ª feira Geografia História 

28/02/18 4ª feira Matemática Ciências 

01/03/18 5ª feira Português/ 
Produção 

Inglês 

02/03/18 6ª feira Ciências Português/ 
Produção 

05/03/18 2ª feira Inglês Matemática 

06/03/18 3ª feira Espanhol/ 
Interpretação 

Espanhol/ 
Interpretação 

      Conteúdos: 
Língua Portuguesa: Interpretação e Produção de texto. (manual de instrução e 
História em quadrinhos). 
Estudar somente o caderno. (Obs: o livro permanecerá na escola). 
 
Matemática: Antecessor e sucessor, decomposição dos números, escrita por extenso, 
cálculos de adição e subtração. Estudar somente o caderno. (Obs: o livro 
permanecerá na escola). 
 
História: “Lugares de Viver”. Estudar pelo esquema de estudo do caderno. 
 
Geografia: Leitura e interpretação de mapas. Estudar somente o caderno. (Obs: o 
livro permanecerá na escola). 
 
Ciências: Leitura e interpretação de textos sobre as plantas. Estudar somente o 
caderno. (Obs: o livro permanecerá na escola). 
  

Inglês: Atividade dirigida em sala com a profª. OBS: Trazer o livro. 
 

Espanhol: Las profesiones (caderno e livro páginas 6 a 10). 
 

 

As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 08/03/18 às 9h00 para alunos 
do período da tarde e às 14h30 para os alunos do período da manhã. O 

requerimento deverá ser feito em até 3 (três) dias corridos da falta do aluno, 
mediante pagamento da taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento 

somente nos casos de doenças com atestado médico. 

 
Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica 
Ensino Fundamental  

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações Mensais do 
1º Bimestre para os alunos dos 5ºs anos A, B e C. 

Comunicado nº07 /2018 
Data Dia  

semana 
5º ano A 5º ano B 5º ano C 

26/02/18 2ª feira História História Matemática 

27/02/18 3ª feira Geografia Geografia Geografia 

28/02/18 4ª feira Ciências Ciências Ciências 

01/03/18 5ª feira Matemática Matemática Espanhol/ 
Interpretação 

02/03/18 6ª feira Português/ 
Produção 

Português/ 
Produção 

Português/ 
Produção 

05/03/18 2ª feira Inglês Inglês Inglês 

06/03/18 3ª feira Espanhol/ 
Interpretação 

Espanhol/ 
Interpretação 

História 

Língua Portuguesa: Interpretação e Produção de texto. (Memórias Literárias e 
Crônicas) 
Estudar somente o caderno. (Obs: o livro permanecerá na escola). 
 
Matemática: As quatro operações matemáticas, problemas, sucessor e antecessor e 
números romanos. Estudar apenas pelo caderno. O livro não será enviado para casa. 
 
História: “Histórias de brasileiros”- Esquema de Estudo – caderno. 
 
Geografia: “As paisagens brasileiras”- Esquema de Estudo – caderno. 
 
Ciências: “Transformar recursos da natureza”- Esquema de Estudo – caderno. 
 

Inglês: Atividade dirigida em sala com a profª. OBS: Trazer o livro. 
 

Espanhol: La ciudad (caderno e livro páginas 6 a 13). 
 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 08/03/18 às 9h00 para alunos 

do período da tarde e às 14h30 para os alunos do período da manhã. O 
requerimento deverá ser feito em até 3 (três) dias corridos da falta do aluno, 

mediante pagamento da taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento 
somente nos casos de doenças com atestado médico. 

 
 
 

Atenciosamente 
Coordenação Pedagógica 

Ensino Fundamental  


