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2º Semestre - COMUNICADO 18 – 03 de dezembro de 2021

FUND I

O ano letivo vai chegando ao fim e com muita alegria,
dizemos o quanto foi gratificante ver o crescimento de
cada um de nossos alunos. Desejamos a todos Boas Festas
e um Ano Novo repleto de novas aprendizagens!
Equipe Iguatemy.

Datas Importantes de
Novembro e Dezembro/21
DATAS
03/12
02 a 08/12

09 a 15/12

16 e 17/12
24/01/22

EVENTOS
Último dia letivo para os alunos que NÃO estiverem em
recuperação.
Período de RECUPERAÇÃO para os alunos convocados.
Demais alunos, que não estiverem em REC, farão revisão de
conteúdo.
Avaliações de Recuperação – nesses dias NÃO haverá aulas.
Os alunos em REC virão para realização da prova e serão
liberados ao final da avaliação (14h20).
Início das Férias Escolares Alunos (16/12).
Conselho de Classe Final.
PREVISÃO DE RETORNO ÀS AULAS.
Consultar o site a partir de janeiro/2022.

AVISOS IMPORTANTES...
APOIO PEDAGÓGICO
Estão encerradas as atividades de APOIO PEDAGÓGICO.
Os alunos em Recuperação terão Apoio Pedagógico no horário
de aula. Agradecemos pela colaboração.

2021 foi um ano de vitórias imensúráveis para nós!

A educação é um caminho que nunca finda! Foram muitos
desafios e acontecimentos que permearam nosso dia a dia e
também do mundo que nos cerca,
que é nosso pano de fundo!
Desejamos que todas as mudanças tenham servido para levar
cada um a refletir sobre o mundo que estamos construindo,
pois acreditamos que sempre é possível mudar para melhor!
É mais uma passagem! É preciso sempre encontrar novas
possibilidades de perspectiva para olhar tudo com olhar de
novas oportunidades!!!
Todos estamos dando passos rumo ao futuro!!
E que ele seja bem vindo, seja novo, seja semente de um novo tempo!!
Desejamos que cada aluno e aluna realmente cresça... devagar e de forma saudável!
Sem pressa para o mundo!!! Viva cada momento curtindo tudo com a inocência e a alegria
que só a infância nos oferece!!!
Que o Natal seja mesmo, de fato, o momento oportuno de abrir as portas
para o nascimento de novos sonhos...
Que em 2022 possamos fazer mais história juntos, crescendo e progredindo sempre mais!!
O segredo da felicidade é viver bem cada momento porque tudo é sempre aprendizado e é dessa
forma que podemos construir um novo mundo, sempre para ser melhor!!!

Obrigado por tudo que vivemos!! Obrigado por tudo que viveremos!!
Vamos juntos... porque ainda há muito para construir!!!
Estamos de braços abertos esperando por você!

“A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura
os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida.”

CONTEÚDO DAS PROVAS DE RECUPERAÇÃO
3º Ano
•
•

Interpretação de texto.
Apostilas 6, 7 e 8. - Uso do ç; Verbos; Tempos Verbais; Palavras com ch, lh e
nh; Pronomes Pessoais; Adjetivos; Pontuação; Tipos de frases; Palavras com H;
Acentuação; Sons do X; Encontro Consonantal; Sílaba tônica; Classificação da
sílaba tônica; Classificação de frases, Substantivos, Adjetivos e Pontuação.

•

Apostilas 6, 7 e 8. - Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Expressões;
Números Ordinais; Gráficos; Decomposição; Probabilidade.

•
•
•

Apostila 5 – páginas 71 a 85.
Apostila 6 – páginas 73 a 83.
Apostila 7 – páginas 79 a 93.

•
•
•
•
•

Unit 4 –
Unit 5 –
Unit 6 –
Unit 7 –
Unit 8 –

PORTUGUÊS

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS

INGLÊS

Furniture; Prepositions;
Sports; Actions;
Places in the city; Present Continuous - Affirmative form
Means of transport; Present Continuous - Negative Form
Toys and games, Present Continuous - Interrogative form

4º Ano
MATEMÁTICA

INGLÊS

•

Apostilas 5, 6, 7 e 8 (atenção para as orientações e revisões feitas em sala).

•
•
•
•
•

Unit 4 –
Unit 5 –
Unit 6 –
Unit 7 –
Unit 8 –

Countries and Nationalities; Adverbs of frequency; How often...?
School subjects; Modal verb - Have to;
Countable and Uncountable; How much...?
Halloween Parties; Must and Mustn't / Can
Review - Days of the week and can; Months

5º Ano
HISTÓRIA

•
•

Apostila 5, 6 e 7.
Brasil Monárquico, Independência, República e Era Vargas.

COMPLEMENTOS

•

Apostilas 5, 6, 7 e 8 (atenção para as orientações e revisões feitas em sala).

CIÊNCIAS

•
•
•

Apostila 5 – páginas 87 a 92.
Apostila 6 – páginas 89 a 100.
Apostila 7 – páginas 85 a 97.

DATAS DE APLICAÇÃO DAS PROVA DE RECUPERAÇÃO

No toque dos sinos...
No sorriso de cada criança e adulto...
No olhar deslumbrado do pequeno...
No olhar esperançoso do idoso...
Na labuta do dia a dia...
Na luta que vira vitória...
Ou que vira aprendizado...
Em cada minuto... Em cada dia...
Em cada tempo...
No frio do inverno...
No sol do verão...
Em todo momento que tivermos oportunidade...
Vamos dar a chance de uma estrela brilhar...
De algo novo chegar...
De ser Natal todos os dias...
Estaremos juntos...

Nós acreditamos no futuro que estamos semeando...!!!

FELIZ 2022!!!
Atenciosamente, a Coordenação.

#42AnosIguatemy

