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DIA DA 
SEMANA 

DATA DISCIPLINA MATÉRIAS DA PROVA 

Segunda 01/07 Inglês 

• School subjects. 

• Days ou the week. 

• Clothes / colors . 

• Toda matéria do 2º bimestre 

Terça  02/07 Produção 

• Dificuldades ortográficas som do X 

• Palavras com L ou U / S ou SS 

• Revisar palavras M antes de P e B 

• Gênero reportagem (Noticia.) 

Quarta  03/07 Ciências 
• Camada de ar que envolve a Terra / Efeito estufa. 

• Aquecimento global/ movimento do ar / diferentes tipos de ventos 

• A conquista do ar. 

Quinta  04/07 X • X 

Sexta  05/07 Português 

• Substantivo próprio / comum 

• Artigo definido e indefinido  

• Singular / plural / masculino / feminino / sinônimo / antônimo  

• Diminutivo e aumentativo. 

• Interpretação de texto / Texto narrativo, descritivo 

Segunda 08/07 História 

• Povos indígenas 

• As grandes navegações  

• As especiarias  

• A vida na Europa 

• As expedições Portuguesas  

• O escambo 

• Indígenas e africanos 

Terça  09/07 Artes 
• Pontilhismo 

• A linha 

• Movimento sonoros e dança 

Quarta  10/07 Geografia 

• A ação da natureza nas paisagens  

• A ação humana nas paisagens 

• Os recursos naturais 

• Agricultura / pecuária e extrativismo 

• Problemas ambientais no campo. 

Quinta  11/07 Matemática 

• Sistema de numeração romano 

• Escrita dos numerais por extenso 

• Análise de gráfico 

• Multiplicação e Divisão 

• Medidas de tempo e capacidade 

Sexta  12/07 Literatura • Livro Emília no País da Gramatica. 

HORÁRIO DE AVALIAÇÕES  

2° BIMESTRE - 2019 
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Queridos pais e responsáveis: Reserve um tempo 
para estudar com seu (a) filho (a). Durante a semana 
estaremos trabalhando atividades de revisão e 
trabalhos feitos em sala com os conteúdos das provas 
bimestrais.  

 

Não deixe que ele (a) esqueça LÁPIS, BORRACHA, 
LÁPIS DE COR (APONTADOS). 

 
Obs.: Esses são alguns tópicos que muitas vezes não 
acontecem, vamos fazer o diferencial juntamente com 
os alunos. 
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2ª CHAMADA 
 

➔ O aluno que não comparecer nos dias e nos horários em que serão aplicadas as 
avaliações terá direito de realizar a avaliação em Segunda Chamada, mediante 
justificativa dada pelos pais. Os pais deverão entrar em contato por telefone ou 
pessoalmente no dia da avaliação justificando a ausência do aluno. Nos casos de 
haver documento comprobatório (por ex. atestado) favor enviar o mesmo para a 
secretaria. 

 

ENCERRAMENTO 2° BIMESTRE 
 

Datas importantes próximas 
01/julho a 12/julho Avaliações do 2°Bimestre 

12/julho Último dia de aula antes das férias de julho 

30/julho Retorno às aulas (Início do 3º Bimestre) 
*Os alunos já deverão estar com os livros referente ao bimestre 

31/julho Os alunos que ficaram abaixo da média receberão os Trabalhos de 
recuperação 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
→ As Avaliações do 2º bimestre ocorrerão entre os dias 01 de julho de 2019 e 12 de julho de 2019, 
conforme horário apresentado ao lado.  
 

→ Não é possível antecipar as avaliações para os alunos, por quaisquer motivos.  
 

→ A escola NÃO libera os Alunos após as Avaliações. Nos horários anteriores e posteriores às 
avaliações haverá aula normalmente. 
 

→ Os alunos só poderão ser liberados se houver motivo justificável (médico, compromisso agendado, 
etc), sendo OBRIGATÓRIO que o RESPONSÁVEL busque o aluno, mesmo que diariamente ele vá 
embora desacompanhado. A secretaria deverá ser informada antecipadamente por meio de bilhete 
assinado e ligação. 
 

→ As notas poderão ser visualizadas através do Boletim Web (lembrando que há um prazo para os 
professores fazerem o lançamento das mesmas). 
 

HORÁRIO DE AVALIAÇÕES  

2° BIMESTRE - 2019 

4° ANO/9 – 401 

 

OBA!!! NOSSAS 

AVALIAÇÕES 

ESTÃO 

CHEGANDO!  
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