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º  

 
 
 

DIA DA 
SEMANA 

DATA DISCIPLINA MATÉRIAS DA PROVA 

Segunda 01/07 Português 

• Artigo Definido e Indefinido - Páginas: 11 a 13  

• Onde e Aonde - Página: 14 a 17 

• Gênero do Substantivo - ( Masculino e Feminino ) - Páginas: 
31 a 34 

• Singular e Plural - Páginas: 36 e 37 

• Grau do substantivo - Páginas: 51 a 53 

• Toda a matéria do Caderno de Português 

Terça  02/07 X X 

Quarta  03/07 Produção • Produção e interpretação de textos: temas da atualidade 

Quinta  04/07 Artes • Todo conteúdo do bimestre e atividades do caderno. 

Sexta  05/07 Inglês 

• Always / Usually / Sometimes / Hardly ever / Never - Páginas: 
15, 16 e 17 

• Verbo - to be - Am / are / is 

• Formas interrogativas e Negativas do Verbo To be 

• Her / His ( Matéria no Caderno de Inglês ) 

• Toda a matéria do Caderno de Inglês 

Segunda 08/07 Ciências • Todo conteúdo do bimestre e atividades do caderno. 

Terça  09/07 Matemática 

• Revisar expressões numéricas. 

• Propriedades da multiplicação. 

• Múltiplos 

• Divisores 

• Regras da divisibilidade 

• Fatoração 

• Mínimo Múltiplo Comum 

• Máximo Divisor Comum 

• Números primos e compostos. 

• Geometria: Área, perímetro, volume e ângulos. 

• Problemas envolvendo conteúdos estudados. 

Quarta  10/07 Geografia • Todo conteúdo do bimestre e atividades do caderno. 

Quinta  11/07 História • Todo conteúdo do bimestre e atividades do caderno. 

Sexta  12/07 Literatura • Livro Pollyanna 

HORÁRIO DE AVALIAÇÕES  

2° BIMESTRE - 2019 

5° ANO/9 – 502 
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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 

5° ANO/9 – 502 

 

OBA!!! NOSSAS 

AVALIAÇÕES 

ESTÃO 

CHEGANDO!  
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