Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
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CI – 061/16
Educação Infantil
Assunto: Atividades de Avaliação.

04/11/2016

Sr.s Pais, boa tarde!

Conforme informamos na 1ª Reunião de Pais e Mestres realizada em 5/2/16, nossos
alunos do 1º Ano são avaliados semestralmente e recebem o boletim no final de cada semestre.
Do dia 21/11 ao dia 25/11 realizaremos atividades de avaliação, as quais serão
preparadas com conteúdos já trabalhados em sala de aula durante os dois bimestres.
A partir do dia 07/11 ao dia 11/11 realizaremos revisão dos conteúdos e enviaremos para
casa essas atividades para que os pais auxiliem seus filhos nos estudos.
Segue abaixo cronograma das atividades de avaliação:
2ª feira – 21/11 – Português: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, formar frases, separar
sílabas, escrita e leitura.
3ª feira – 22/11 – Matemática: problemas de adição, contas de adição e subtração,
sequência numérica.
4ª feira – 23/11 – História /Geografia: Moradia, os direitos e deveres da criança.
5ª feira – 24/11 – Ciências: Cinco sentidos, preservação do meio ambiente, animais
domésticos e silvestres, divisão do corpo humano.
Atenciosamente
A Coordenação
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