
 
 

 
 
 
 
 

 
Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações Mensais do 

3º Bimestre para os alunos dos 2ºs anos A e B. 
  Comunicado nº032 /2019 

Data Dia  
semana 

2º ano A 2º ano B 

26/08/19 2ª feira História História 

27/08/19 3ª feira Espanhol Ciências  

28/08/19 4ª feira  Inglês 

29/08/19 5ª feira Inglês Espanhol 

30/08/19 6ª feira Ciências Geografia  

02/09/19 2ª feira Matemática Matemática  

03/09/19 3ª feira Geografia  

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Srs Pais, a nota mensal de interpretação, será o trabalho 
realizado nas férias sobre o livrinho  NASCER SABENDO. 
Portanto não haverá prova mensal de Língua Portuguesa. 
  
Matemática: Números naturais de 100 a 999/ trabalhando centena, dezena e unidade; 
como se lê, antes e depois,/Adição e subtração. (Estudar apenas pelo caderno)   
 
História: A sua escola / Escolas de ontem e hoje/ O trabalho dos funcionários da 
escola. (Estudar apenas pelo caderno)   
 
Geografia: Bairro/ Lugar de viver. (Estudar apenas pelo caderno)   
 
Ciências: Os sentidos de outros animais. (Estudar apenas pelo caderno)  
  
Inglês: Unidade 5 – “CLOTHES” 
 
Espanhol: Unidade 5 - vocabulário "el desayuno", páginas: 52, 53 e 55 a 58. 
 
 
 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/09/19 às 9h00 para alunos 
do período da tarde e às 14h30 para os alunos 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 
Ensino Fundamental I 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Comunicado nº 033 /2019 
Data Dia  

semana 
3º ano A 3º ano B 

26/08/19 2ª feira Interpretação 
de texto 

Interpretação 
de Texto 

27/08/19 3ª feira Espanhol/ 
Produção de 
texto 

Geografia 

28/08/19 4ª feira Geografia Inglês 

29/08/19 5ª feira Inglês Espanhol/ 
Produção de 
Texto 

30/08/19 6ª feira História  História 

02/09/19 2ª feira Ciências Ciências 

03/09/19 3ª feira Matemática  Matemática 

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Interpretação e Produção de texto. 
  
Matemática: Sólidos geométricos/Faces,arestas e 
vértices/adição/subtração/multiplicação (estudar pelo caderno). 
 
História: Unidade 6: Caminhos antigos (estudar pelo caderno). 
 
Geografia: Unidade 6:Vida no Campo (estudar pelo caderno). 
 
Ciências: Unidade 6:Vida no Campo (estudar pelo caderno). 
  
Inglês: Unidade 5 – “HOW MANY” 
 
Espanhol: Unidade 5 - todo o vocabulário páginas: 52 a 60. 
 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/09/19 às 9h00 para alunos 
do período da tarde e às 14h30 para os alunos 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 
Ensino Fundamental I 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações 
Mensais do 3º Bimestre para os alunos dos  4ºs anos A, B e C. 

Comunicado nº 034/019 
Data Dia  

semana 
4º ano A 4º ano B 4º ano C 

26/08/19 2ª feira Matemática Geografia Geografia 

27/08/19 3ª feira Espanhol Espanhol História 

28/08/19 4ª feira Geografia Matemática Inglês 

29/08/19 5ª feira Ciências Inglês Espanhol 

30/08/19 6ª feira História História Ciências 

02/09/19 2ª feira Inglês Produção de 
Texto 

Matemática  

03/09/19 3ª feira Produção de 
Texto 

Ciências Português 

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Somente Produção de texto (valor: 5,0)– não precisa estudar os 
cadernos e nem o livro de Português. A nota mensal de Interpretação de Texto (valor 
5,0); será atribuída ao trabalho de férias realizado pelos alunos. 
   
Matemática: As quatro operações matemáticas, problemas, medindo comprimentos, o 
metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro e perímetro de um polígono. ( Estudar o 
caderno e o livro unidade 6 – páginas 165 até 176) 
 
História: Unidade 5 – Histórias de uma cidade; construindo a história da sua 
cidade. Livro páginas 102 até 113.  
 
Geografia: Unidade 6 – Brava Gente Brasileira! Estudar livro páginas 102 até 116. 
 
Ciências: Unidade 6: O ar que envolve a terra; o ar em movimento. Estudar o livro 
páginas 102 até 115. 
  
Inglês: Unidade 5 – “TIME” 
 
Espanhol: Unidade 5 - todo o vocabulário do livro e caderno  páginas: 50 a 59. 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/09/19 às 9h00 para alunos 
do período da tarde e às 14h30 para os alunos 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 

Ensino Fundamental I 



 
 

 
 
 
 
 

 
Comunicamos o calendário e o conteúdo de Avaliações Mensais do 

3º Bimestre para os alunos dos 5ºs anos A e B. 
Comunicado nº035 /2019 

Data Dia  
semana 

5º ano A 5º ano B 

26/08/19 2ª feira Geografia Geografia 

27/08/19 3ª feira Espanhol História 

28/08/19 4ª feira Ciências Ciências 

29/08/19 5ª feira Inglês Espanhol 

30/08/19 6ª feira Produção de Texto Matemática 

02/09/19 2ª feira Matemática Inglês 

03/09/19 3ª feira História Português  

Conteúdo: 
Língua Portuguesa: Somente Produção de texto (valor: 5,0)– não precisa estudar os 
cadernos e nem o livro de Português. A nota mensal de Interpretação de Texto (valor 
5,0); será atribuída ao trabalho de férias realizado pelos alunos. 
 
  
Matemática:  As quatro operações matemáticas, problemas, frações: leitura, 
representação, calculando o valor da fração de uma quantidade. (Estudar o caderno 
e o livro – Unidade 7 até a página 195). 
 
História: Unidade 6  Vivendo em liberdade, Cortiços e favelas. Estudar livro 
páginas 102 até 114. 
 
Geografia: Unidade 6 – Região Sudeste. Estudar o livro páginas: 102 até 115. 
 
Ciências: Unidade 6 – Plantas que produzem flores e plantas que não produzem 
sementes. Estudar livro páginas 102 até 112. 
  
Inglês: Unidade 5 – “WEATHER AND SEASONS” 
 
Espanhol: Unidade 5 - todo o vocabulário da unidade e tabela do caderno. 
 
As avaliações de 2ª chamada serão realizadas no dia 05/09/19 às 9h00 para alunos 
do período da tarde e às 14h30 para os alunos 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 
Ensino Fundamental I 


