
 CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 3ºBIMESTRE 
4º ANO MATUTINO E VESPERTINO  

DISCIPLINA CONTEÚDO DATA 

 
MATEMÁTICA 

• Situações - problemas envolvendo as quatro operações;  

• Ordem e classes dos números;  

• Fração (Escrita e representação de fração).    

TERÇA -FEIRA 
05/10 

 
PORTUGUÊS  

• Infográficos, gráficos e tabelas.  

• Palavras com “C”, “S”, “SS” e “Ç”.  

• Acentuação gráfica, paroxítonas e proparoxítonas.  

QUARTA-FEIRA 
06/10 

Observações importantes: 
*Trazer os materiais individuais no dia da avaliação: lápis, borracha, apontador etc.  

 
• 2ª CHAMADA: em casos excepcionais, por motivo de doença o aluno terá direito à segunda chamada, 

mediante justificativa e pagamento de taxa  de R$40,00, que poderá ser feito mediante: 
*Depósito bancário  

*Transferência eletrônica 

*Pagamento presencial na escola  

(Agendamento com Jamila - 3369 1582) 

 
 

Atenciosamente, 
Professoras Laíssa Lopes e Lizandra Huhn 

                 
Ciente dos pais ou responsáveis:_________________________________________________________ 
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05/10 

 
PORTUGUÊS  

• Infográficos, gráficos e tabelas.  

• Palavras com “C”, “S”, “SS” e “Ç”.  

• Acentuação gráfica, paroxítonas e proparoxítonas.  

QUARTA-FEIRA 
06/10 

Observações importantes: 
*Trazer os materiais individuais no dia da avaliação: lápis, borracha, apontador etc.  

 
• 2ª CHAMADA: em casos excepcionais, por motivo de doença o aluno terá direito à segunda chamada, 
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Atenciosamente, 
Professoras Laíssa Lopes e Lizandra Huhn 

                 
Ciente dos pais ou responsáveis:_________________________________________________________ 

Banco: Caixa Econômica Federal  

AG.: 0972       Op: 003   Conta: 1668-3 

Centro Educacional Asa Branca – 

CNPJ: 09.014.296/0001-74 

 

Banco: Caixa Econômica Federal  

AG.: 0972       Op: 003   Conta: 1668-3 

Centro Educacional Asa Branca – 

CNPJ: 09.014.296/0001-74 

 



 CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 3ºBIMESTRE 
5º ANO MATUTINO E VESPERTINO  

DISCIPLINA CONTEÚDO DATA 

 
MATEMÁTICA 

• Grandeza de medida de tempo, peso e temperatura;  

• Área e perímetro; 

• Simetria.  

  QUARTA -FEIRA 
06/10 

 
PORTUGUÊS  

• Infográficos, gráficos e tabelas.  

• Frases (declarativa, exclamativa, imperativa e 
interrogativa).  

• Concordância verbal.  

 
TERÇA-FEIRA 

05/10 

Observações importantes: 
*Trazer os materiais individuais no dia da avaliação: lápis, borracha, apontador etc.  
 
• 2ª CHAMADA: em casos excepcionais, por motivo de doença o aluno terá direito à segunda chamada, 

mediante justificativa e pagamento de taxa  de R$40,00, que poderá ser feito mediante: 
*Depósito bancário  

*Transferência eletrônica 

*Pagamento presencial na escola  

(Agendamento com Jamila - 3369 1582) 

 
 

Atenciosamente, 
Professoras Laíssa Lopes e Lizandra Huhn 

                 
Ciente dos pais ou responsáveis:_________________________________________________________ 
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Atenciosamente, 
Professoras Laíssa Lopes e Lizandra Huhn 

                 
Ciente dos pais ou responsáveis:_________________________________________________________ 
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