CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL META

RIO BRANCO – AC | 14/11

Senhores pais e alunos,
Segue calendário das avaliações referente ao 4º bimestre letivo.
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL-9
DATA

21/11

DISCIPLINA

CONTEÚDOS

INGLÊS

(terça-feira)

29/11

MATEMÁTICA

(quarta-feira)

30/11

NATUREZA E
SOCIEDADE

(quinta-feira)

01/12
LINGUAGEM

(sexta -feira)

 Student´s book: numbers: (números) p.52,68,92. workbook:
33, 45,69
 Student´s book: exercising: (atividades) p. 20,57.
Workbook: 37,72.
 Student´s book: animals: (animais):p. 75,76,79,99.
Workbook: 49, 65.
 Student´s book: colors: (cores): p.34,39,59. Workbook: 22
 Student´s book: places and professions: (lugares e
profissões): p. 63,67,69, workbook: p. 41,43,44,45.
 Student´s book: body (corpo) p. 58. Workbook: p.38.
Volume 03
 Grupos de 10 pág. 45 e 46:
 Formas geométricas pág. 18;
 Noções de adição pág. 23
 Sequencia numérica
 Caderno.
Volume 04
 Situações problemas de adição e subtração pág. 48 e 49;
 Noções de adição e subtração pág. 50 e 51
Volume 03
 Brincadeiras de antigamente pág. 26 e 27;
 Brinquedos e brincadeiras pág.28 e 29;
 As diferentes caras da mata atlântica pág. 40 e 41;
 Morador ilustre da mata atlântica pág. 48;
 Habitantes da mata atlântica pág. 43;
Volume 04
 Sistema solar pág. 16 e 17;
 Características dos planetas pág. 19;
 Ordem dos planetas pág. 21;
 Caderno.
Volume 03
 Estudo de texto pág. 7 á 12/ 26 e 27;
 Nome dos animais pág. 13;
 Brinquedos e brincadeiras pág. 29
Volume 04
 Contos de fadas pág. 30 à 33/ 38 e 53;
 Caderno.

1. As avaliações do 4º bimestre serão aplicadas em seus respectivos turnos.
2. No primeiro dia quarta (29) a prova será aplicada no horário de aula. Na quinta-feira(30) e sexta-feira(01)
teremos somente aplicação de prova já no primeiro tempo, assim sendo, às 8h os alunos estarão
liberados;
3. A entrega dos boletins e diálogo entre pais e professoras, dos alunos Ensino Fundamental I, ocorrerá
no dia: 04/12 (segunda-feira) - Das 10h- alunos da manhã e Das 16h- alunos da tarde – NO BLOCO “B”.
4. Os alunos que não alcançaram proficiência leitora e resultados satisfatório em matemática serão
convidados às aulas de apoio pedagógico durante os dias de recuperação 05 a 07/12;
5. Lembrando que as notas estarão disponíveis detalhadamente no portal www.gennera.com.br
....................................................................................................................................................................................................

“Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens.”

Pitágoras

