Maceió, 13 de fevereiro de 2019.

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES MENSAIS DO 1º BIMESTRE
5º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA
 Leitura e interpretação de texto;
 Gramática
- Adjetivo e locução adjetiva
(livro - págs. 14 e 15), (caderno de atividades – págs. 3 a 7), (módulo – págs. 28 e 29);
- Advérbio (livro - págs. 24 e 25);
 Ortografia
- MAU/MAL;
(livro - págs. 16 e 17), (caderno de atividades – págs. 5 e 8), (módulo – págs. 45 a 50);
- Sons representados pela letra S
(livro - págs. 26 e 27), (caderno de atividades – pág. 11), (módulo – págs. 51 a 53).

MATEMÁTICA
 Livro:
- Números naturais (págs. 15 a 23);
- A classe dos milhões e outras classes (págs. 24 a 27);
- Sólidos geométricos: principais poliedros (prismas e pirâmides) e corpos redondos
(esfera, cone e cilindro) (págs. 42 a 45).

CIÊNCIAS
 Projeto: “Recursos Naturais e Sustentabilidade”.
- Capítulo 1: Caminho para a sustentabilidade (págs. 12 a 19);
- Capítulo 2: Os problemas ambientais: suas causas e sustentabilidade (págs. 20 a 30).

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
 Projeto: “Brasil República”.
- Capítulo 1: A Proclamação da República (págs. 13 a 23);
- Os símbolos nacionais (págs. 24 a 41).

MANHÃ
DATA

25/02
(Segunda-feira)

26/02
(Terça-feira)

27/02
(Quarta-feira)

28/02
(Quinta-feira)

5° “A”

Língua
Portuguesa

Matemática

Ciências

História e
Geografia

5° “B”

Ciências

Matemática

Língua
Portuguesa

História e
Geografia

5° “C”

História e
Geografia

Língua
Portuguesa

Matemática

Ciências

TURMA

TARDE
DATA
TURMA
5° “A”

25/02
(Segunda-feira)

26/02
(Terça-feira)

27/02
(Quarta-feira)

28/02
(Quinta-feira)

Ciências

Língua
Portuguesa

História e
Geografia

Matemática

SEGUNDA CHAMADA
Senhores pais ou responsáveis
Os alunos que não realizarem as provas no período regular, deverão realizar seguindo o calendário de
segunda chamada, que acontece sempre na semana imediatamente posterior ao período regular. Todas
essas provas acontecerão no horário da tarde, das 14h às 15h30min, com a professora Kerles. O cronograma
para estudo é o mesmo.
Caso isso ocorra com seu filho, favor preencher o REQUERIMENTO DE SEGUNDA CHAMADA disponível
na tesouraria da escola, efetuar o pagamento até um dia antes da prova e entregar à professora na hora da
prova. Em caso de falta por motivo de doença, não é necessário pagar a taxa, apenas anexar o atestado
médico.
Caso o processo não aconteça de acordo com o descrito acima, a criança poderá perder o direito de
fazê-la.
CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES MENSAIS DE SEGUNDA CHAMADA
– 1º BIMESTRE –
DATA

11/03
(segunda-feira)

12/03
(terça-feira)

13/03
(quarta-feira)

DISCIPLINA

Matemática

Ciências

Língua Portuguesa

14/03
(quinta-feira)
História e
Geografia

