ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES – III TRIMESTRE – 2º ANO A e B
Educadora: Danielle Mendes
EMISSÃO: Ceilândia/DF, quarta-feira, 14 de novembro de 2018.

03/12 – SEGUNDA-FEIRA

04/12 – TERÇA-FEIRA

05/12 – QUARTA-FEIRA

06/12 – QUINTA-FEIRA

MATEMÁTICA

PORTUGUÊS

HISTÓRIA/GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

 Situação problema envolvendo as
quatro operações.








Leitura e interpretação textual;
Uso do dicionário;
Adjetivo;
Verbo;
Palavras com gue, gui, que e qui;
Travessão e dois pontos em um
diálogo.

 O trabalho:

 Cuidados com o meio ambiente;

O trabalho de antigamente;

 Reciclagem;

O trabalho infantil;

 Prevenção de doenças/Vacinas;

O trabalho escravo;

 Febre amarela, cólera e dengue;

 Tipos de profissões e profissionais;

 Vermes e verminoses;

 Os Serviços Públicos;

 Segurança e prevenção de acidentes;

 Consciência Negra.

 Lixo e saúde.

Observações:
 Não haverá alteração no horário de aula durante esse período;
 O uniforme em dias de prova também é de uso obrigatório;
 Trazer sempre o material da disciplina da avaliação, do dia seguinte, para estudo em sala bem como o DICIONÁRIO;
 Não esqueça sua garrafa com água evitando assim, saídas constantes de sala durante a aplicação e explicação da prova;
 Se por alguma eventualidade, o(a) aluno(a) precisar se ausentar após a avaliação, o responsável deve comunicar à coordenação, com antecedência, por meio da agenda ou
pessoalmente;
 De preferência que o(a) aluno(a) faça a avaliação de acordo com o previsto em roteiro. Por se tratar da última atividade avaliativa do ano, aquele que perder qualquer que seja a prova
terá que fazê-la no dia seguinte por não termos tempo hábil para um novo calendário de provas. Se possível, faremos ainda no mesmo dia em horário contrário.
 Estudar sempre pelo livro e atividades do caderno entre outros materiais e recursos que venham agregar conhecimento.

LEMBRANDO:
10/12 (Segunda-feira) - Festa de Confraternização entre alunos e professores/Conselho de Classe
Horário reduzido:
Matutino: 7h30 às 9h30 / Vespertino: 13h30 às 15h30
11/12 (Terça-feira) - Entrega de notas para todas as turmas, na sala em que o aluno estuda, no período vespertino das 14h às 18h.
12/12 (Quarta-feira) - Início das férias para os alunos aprovados.
12/12 e 12/13 (Quarta e quinta-feira - matutino)- Aula de recuperação
13/12 (Quinta-feira - vespertino) Prova de recuperação
14 /12 (Sexta-feira) Resultado final a partir das 7h30.

