
 
SISTEMÁTICA DE TRABALHOS -  3º Bimestre/2020  -    4 º anos A,B,C,D 

Disciplina Descrição do trabalho a ser feito  Nota Máxima 

Língua 

Portuguesa 

Lista de exercícios – Realizar os exercícios do anexo 5,0 

Leitura e interpretação textual. Ler 3 livros e fazer as fichas 23 a 25 da 

apostila do Ler é uma Aventura. 
2,0 

Paradidático: De acordo com a leitura do livro “Quem cuida dos Gastos”, 

realizar a produção de um texto narrativo no caderno de Produção sobre a 

importância da economia dos gastos.  Não esquecer do título, parágrafos, 

coerência  e pontuação adequada. Mínimo 15 linhas. 

3,0 

                                                                                              Total 10 

Matemática 

Lista de Exercícios: Realizar os exercícios do anexo. 5,0 

Paradidático - “Quem cuida dos gastos”:  

Durante esse bimestre descobrimos algumas formas que podemos usar para 

vender um produto usado. Realize as atividades das páginas 55 e 56 e mostre 

como você faria essa venda. Não se esqueça de incluir as ofertas e calcular 

qual a diferença de valores no pagamento final da compra à vista ou a prazo. 

5,0 

                                                                                               Total 10 

     Ciências 

Pesquisa: Apostila, página 144. Realizar a atividade “Minhas descobertas”. 3,0 

Pesquisa: Apostila, página 156. Realizar a atividade “Minha descoberta”.  2,0 

Questionário . Responder as questões do anexo. 5,0 

                                                                                               Total 10 

História 

Atividades: Apostila, páginas 76 e 77. Realizar as questões (A, B e C) sobre 

os Maias, Astecas e Incas.  
5,0 

Questionário . Responder as questões do anexo. 5,0 

                                                                                               Total 10 

Geografia 

Questionário: Apostila pág. 118- O que você vê? Responder as questões 

sobre as paisagens que dão formas ao litoral. 
5,0 

Questionário . Responder as questões do anexo. 5,0 

                                                                                               Total 10 

Ensino 

Religioso 

Pesquisa: Cegos.  Ver orientações no anexo.   
Data da entrega e apresentação: 17/09 

5,0 

Projeto Escolhas Saudáveis: Fazer as atividades das páginas 57 e 62 do livro 

de Ensino Religioso. 
5,0 

                                                                                               Total 10 

Artes  

regente 

História em Quadrinhos: Ler a pág. 62 do livro. Crie uma história em 

quadrinhos na página 63.  Não se esqueça de escrever as falas dentro dos 

balões.  

5,0 

Bandeira Nacional: Confeccionar uma bandeira usando materiais recicláveis. 

Sejam criativos!  
5,0 

                                                                                               Total 10 

Artes 

Especial e 

Musicalização 

Atividades do livro de Artes-  página 47(exercícios 2 e 3).  5,0 

 Atividades do livro de Artes-  páginas 58 e 60 5,0 

                                                                                              Total 10 

Educação  

Física 

Identificar o tipo de atividade física (anexo) 5,0 

 Questionário no Google Forms através do Link 5,0 

                                                                                              Total 10 

Inglês Atividades do livro didático – Páginas 48, 49 e 51. 5,0 

 

Atividade de leitura e interpretação de imagens e textos a ser realizada com 

consulta ao livro didático, unidade 3 (páginas 44, 45, 46, 47, 51). Um 

dicionário bilíngue também pode ser utilizado. (anexo) 

5,0 



 Senhores Pais, atenção às orientações abaixo: 

1) Data de entrega das atividades: de 08 a 21/09/2020   (exceção pesquisa de Ensino religioso-17/09) 

Não serão aceitas atividades fora do prazo estabelecido, nem no E-class e nem na secretaria do 

Colégio. Em casos de atestado médico, comunicar a Orientação Educacional. 

2) Todas as atividades avaliativas deverão ser colocadas dentro da sua respectiva disciplina em 

“Sistemática de Trabalhos” no E-class (através de anexos ou fotos). 

3) Caso não consigam anexá-las, estas poderão ser entregues na secretaria do Colégio, devidamente 

organizadas por disciplinas, com o nome e série do aluno e dentro do prazo estabelecido. 

4) Se não puderem fazer a impressão das atividades, estas poderão ser copiadas no caderno ou folha a 

parte, desde que estejam com o cabeçalho, nome da atividade, disciplina, nome e série do aluno. 

5) Os anexos que constam nesta Sistemática estarão dentro da plataforma E-class, na sua respectiva 

disciplina, na aula do dia 08/09/20 em Sistemática de Trabalhos. 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

Equipe Pedagógica CAP - 02/09/2020 

 


