
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações 

BIMESTRAIS do 4º Bimestre para os alunos dos 2ºs anos A e B. 
  Comunicado nº59 /2019 

Data Dia  
semana 

2º ano A 2º ano B 

25/11/19 2ª feira História História  

26/11/19 3ª feira Espanhol Geografia 

27/11/19 4ª feira Geografia Inglês 

28/11/19 5ª feira  Inglês Espanhol 

29/11/19 6ª feira Ciências Ciências  

02/12/19 2ª feira Português Matemática 

03/12/19 3ª feira Matemática Português 

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Gramática: aumentativo e diminutivo, singular e plural, feminino 
e masculino, Ortografia: r e l intercalado e o som do x (Estudar só o caderno). 
  
Matemática: Divisão, 1 dúzia e meia dúzia. (Estudar só o caderno) 
 
História: Unidade 9: Brinquedos e brincadeiras. (Estudar só o caderno) 
 
Geografia: Unidade 9: Paisagens e modos de vida (Estudar só o caderno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Ciências: Unidade 9: Observando o céu. (Estudar só o caderno) 
  
Inglês: Unidade 8 (Números de 11 a 20). 
 
Espanhol: Será feita uma atividade diferenciada, em duplas para avaliar a oralidade. 
OBS: Impreterível trazer figuras de 5 brinquedos, qualquer tamanho no dia da 
avaliação. 
 
 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/12/19 às 7h40 para alunos 
do período da tarde e do período da manhã. O requerimento deverá ser feito 
imediatamente após o retorno do aluno junto à Orientação Educacional, mediante 
pagamento da taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento somente 
nos casos de doenças com atestado médico. 
OBS: O requerimento também está disponível em nosso site: 
www.gualberto.g12.br. 

 
Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica/  
Orientação Educacional 

Ensino Fundamental I 
 

 
 

 

http://www.gualberto.g12.br/


 

 

 
 

 
 

 
 

 
Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações 

BIMESTRAIS do 4º Bimestre para os alunos dos 3ºs anos A e B. 
Comunicado nº 60 /2019 

Data Dia  
semana 

3º ano A 3º ano B 

25/11/19 2ª feira Ciências Ciências 

26/11/19 3ª feira Espanhol 
 

Geografia 

27/11/19 4ª feira Geografia Inglês 

28/11/19 5ª feira Inglês Espanhol 

29/11/19 6ª feira História História 

02/12/19 2ª feira Português Matemática 

03/12/19 3ª feira Matemática Português 

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Gramática: Acentuação, sinônimos, antônimos, verbo e 
pontuação. Estudar pelo livro e caderno. 
 
Matemática: Medidas de Tempo, operações: adição, subtração,multiplicação e 
divisão. Estudar pelo caderno. 
 
História: Unidade 9- Registrando Acontecimentos. Estudar pelo livro e caderno. 
 
Geografia: Unidade 9- A Cartografia. Estudar pelo livro e caderno.  
 
Ciências: Unidade 9 - Vestígios de um passado distante. 
Estudar pelo livro e caderno. 
 
Inglês: Unidade 8 -  (Yummy - Comidas e Bebidas + Uso de A / AN). 
 
Espanhol: Será feita uma atividade diferenciada, em duplas para avaliar a oralidade. 
OBS: Impreterível trazer figuras de 5 animais, qualquer tamanho no dia da 
avaliação. 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/12/19 às 7h40 para alunos 
do período da tarde e do período da manhã. O requerimento deverá ser feito 
imediatamente após o retorno do aluno junto à Orientação Educacional, mediante 
pagamento da taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento somente 
nos casos de doenças com atestado médico. 
OBS: O requerimento também está disponível em nosso site: 
www.gualberto.g12.br. 
 

Atenciosamente 
Coordenação Pedagógica/  

Orientação Educacional 
Ensino Fundamental I 

 
 

http://www.gualberto.g12.br/


 

 

 
 

 
 

 
 

 
Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações 

BIMESTRAIS do 4º Bimestre para os alunos dos  4ºs anos A, B e C. 
Comunicado nº61 /019 

Data Dia  
semana 

4º ano A 4º ano B 4º ano C 

25/11/19 2ª feira Português Português Português 

26/11/19 3ª feira Espanhol Espanhol Matemática 

27/11/19 4ª feira Matemática Matemática Inglês 
 

28/11/19 5ª feira Inglês Inglês 
 

Espanhol 

29/11/19 6ª feira Ciências Ciências Ciências 

02/12/19 2ª feira Geografia Geografia Geografia 

03/12/19 3ª feira História História História 

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Somente gramática e ortografia. Estudar o 
livro de Língua Portuguesa páginas: 258 até 281 (Tempos verbais e formas do 
dicionário- infinitivo); estudar o caderno com a matéria e as atividades de Sujeito e 
Predicado; atividades de verbos e suas conjugações, verbo no infinitivo e as atividades 
de revisão. 
Ortografia: páginas- 296 até 299 (Terminações -am / -ão). 
  
Matemática: As quatro operações matemáticas, problemas e números decimais. 
Estudar a unidade 9 ( páginas 234 até 264 ) e as atividades do caderno. 
 
História: Unidade 9- Eleições e eleitores de antigamente págs. 160 até 171. 
 
Geografia: Unidade 9 – Falando a nossa língua págs. 154 até 169. 
 
Ciências: Unidade 9- O consumo de combustíveis págs.158 até 169 
  
Inglês: Unidade 8 - (Meses, Datas, Números Ordinais + Uso de AT / IN / ON). 
 
Espanhol: Será feita uma atividade diferenciada, em duplas para avaliar a oralidade. 
OBS: Impreterível trazer figuras de 5 brinquedos, qualquer tamanho no dia da 
avaliação. 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/12/19 às 7h40 para alunos 
do período da tarde e do período da manhã. O requerimento deverá ser feito 
imediatamente após o retorno do aluno junto à Orientação Educacional, mediante 
pagamento da taxa de R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento somente 
nos casos de doenças com atestado médico. 
OBS: O requerimento também está disponível em nosso site: 
www.gualberto.g12.br. 

Atenciosamente 
Coordenação Pedagógica/  

Orientação Educacional 
Ensino Fundamental I 

 

http://www.gualberto.g12.br/


 

 

 
 

 
 

 
 

 
Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações 

BIMESTRAIS do 4º Bimestre para os alunos dos  5ºs anos A e B. 
Comunicado nº 62/2019 

Data Dia  
semana 

5º ano A 5º ano B 

25/11/19 2ª feira Português Português 

26/11/19 3ª feira Espanhol Matemática 

27/11/19 4ª feira Inglês 
 

 

28/11/19 5ª feira Matemática Espanhol 
 

29/11/19 6ª feira História/ Geografia 
     Ciências  

História/ Geografia 
     Ciências 

02/12/19 2ª feira  Inglês 
 

03/12/19 3ª feira   

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Língua Portuguesa: Somente gramática e ortografia. Estudar o livro de 
Língua Portuguesa páginas: 291 até 293 (Tempos verbais). Estudar o caderno com os 
exercícios de revisão e as matérias Sujeito e Predicado, verbos e suas conjugações; verbos no 
infinitivo, adjetivo pátrio, graus do adjetivo: comparativo de igualdade, superioridade, 
inferioridade e superlativo. 
Ortografia: Livro páginas: 274 até 277- as letras S e Z e páginas: 307 até 313 (escrita de 
algumas formas verbais). 
 
Matemática: As quatro operações matemáticas, problemas, números decimais. Estudar a 
unidade 9 do livro (páginas 243 até 285) e atividades do caderno.  
 
História:  Unidade 9- Deslocamentos de brasileiros págs. 152 até 169. 
 
Geografia: Unidade 9 – O Brasil e as transformações atuais do mundo.  
 
Ciências:  Unidade 8- As Missões espaciais e Unidade 9 – O sistema solar págs. 142 até 
153 – 158 até 171. 
  
Inglês: Unidade 8 - (Objetos de Feira de Ciências + Uso de IS/ ARE / ISN'T / AREN'T/ IT / 
THEY). 
 
Espanhol: Será feita uma atividade diferenciada, em duplas para avaliar a oralidade. OBS: 
Impreterível trazer figuras de 5 animais, qualquer tamanho no dia da avaliação. 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/12/19 às 7h40 para alunos do 
período da tarde e do período da manhã. O requerimento deverá ser feito imediatamente 
após o retorno do aluno junto à Orientação Educacional, mediante pagamento da taxa de 
R$35,00 (trinta e cinco reais) por avaliação, isento somente nos casos de doenças com 
atestado médico. 
OBS: O requerimento também está disponível em nosso site: www.gualberto.g12.br. 

 
Atenciosamente 

Coordenação Pedagógica/  
Orientação Educacional 

Ensino Fundamental I 

http://www.gualberto.g12.br/

