
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES E ATIVIDADES 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS 

 

1º Bimestre 2020 - 4º Ano A– Ensino Fundamental I 

 
Professora: Erika Santos Batista Andrade 

Data de Entrega: 04 de fevereiro de 2020 

 
 

 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDOS  
FORMA DE 

AVALIAÇÃO 
VALOR 

14/02 Ensino Religioso 

Conteúdo: Unidade 1 – Quando Jesus Vive em 

Mim - Capítulo 1- A Bíblia revela Jesus, 

Capítulo 2 – O Fruto do Espírito e Capítulo 3 – 

Ela repartiu o que tinha – páginas 6 à 11 

 

Orientações: Estudar pelo livro, as páginas 6 até 

11. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

17/02 Língua Portuguesa 

Conteúdo: Capítulo 1 – Querido Brasil – 

(Leitura e interpretação de texto, partes de uma 

carta, acrósticos, sinônimos, pontuação correta) 

Capítulo 2 – Canção para o Brasil – (leitura e 

interpretação de texto, partes de um poema, 

Pronome possessivo, Substantivos coletivos, 

concordância verbal e nominal) 

Páginas 4 a 38 do livro  

Orientações: Estudar os  conteúdos do livro, 

páginas 4 até a 38,  e as atividades do caderno. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

 

 

 

 

18/02 

Geografia 

Conteúdo: Capítulo 1 – A Organização dos 

espaços no país. Páginas 102 à 116. 

Orientações: Estudar pelo livro,  páginas 102 até 

116.  

1º Avaliação 

escrita 
10.0 



18/02 Educação Física Domínio corporal e exercícios de flexibilidade. 
1º Avaliação 

aula prática 
10.0 

 

 

 

19/02 

Ciências 

Conteúdo: Capítulo 1 -A ciência e o espaço: 

localize-se! 

Capítulo 2 – A Ciência e o tempo: Dia após dia. 

Páginas 136 à 160. 

Orientações: Estudar pelo  livro páginas 136 até 

160 e pelo caderno. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

19/02 

Língua Inglesa 

Prof. Suelen Cristina 

de Azevedo Tavares 

 

Conteúdo:  Unidade I - Let’s go Camping:  

Greetings.  Verb to be and Action Verbs, (pg. 06, 

08, 09 e 10); 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 6 até a 

10 e pelas atividades escritas e anexadas no 

caderno de inglês. 

1º Avaliação 

escrita 

individual sem 

consulta 

10.0 

20/02 História 

Livro do ensino fundamental 1 – 1º bimestre 

Capítulo 1 – A vida nas primeiras cidades. 

Capítulo 2 – As cidades medievais. 

Páginas 68 à 94. 

Orientações: Estudar as páginas citadas acima. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

20/02 Artes 

Conteúdo: Descrevendo pinturas 

Impressionistas.   

Orientações:  Nesta avaliação os alunos irão 

descrever com suas palavras algumas imagens de 

artistas com estilo Impressionista que se 

destacaram no mundo. 

A avaliação busca desenvolver a visão de mundo 

dos alunos através da visão de grandes pintores. 

1º Avaliação 

Bimestral 
10.0 

21/02 Matemática 

Livro do ensino fundamental 1 – 1º bimestre 

Capítulo 1 – Imagens e movimentos  

Capítulo 2 – Sistemas de numeração  

Problemas de adição, subtração, multiplicação e 

divisão.  

Páginas 176 à 210. 

Orientações: Estudar conteúdo do livro e 

caderno. 

1º Avaliação 

escrita 
10.0 

No 

decorrer 

da 

Unidade 

Letiva 

Educação Física 
Conteúdo:  Água: Benefícios para nosso corpo.  
Orientações: Confecção de cartaz em grupos. 

Trabalho 8.0 

28/02 Ensino Religioso 

Conteúdo:  Unidade 1 – Quando Jesus vive em 

mim. 

“Como posso fazer o bem seguindo o exemplo de 

Jesus” 

Orientações: Escrever 5 maneiras de fazer o bem 

seguindo o exemplo de Jesus: em casa com minha 

família, na escola com meus amigos, na escola 

Trabalho 8.0 



com minha professora, na rua com os 

necessitados. 

Obs.: Escrever no caderno de Ensino Religioso 5 

maneiras de fazer o bem em cada um dos 

seguimentos acima. Ao todo serão 20 motivos! 

Atividade feito em sala de aula. 

02/03 Língua Portuguesa 

Conteúdo:  Redação. 

Orientações: Fazer no caderno de português uma 

produção de texto com no mínimo 6 parágrafos, 

respeitando margem e sinais de pontuação. 

Obs.: O tema é livre a escolha do aluno. 

Trabalho 8.0 

03/03 Geografia 

Conteúdo: Indígenas e seus territórios – 

páginas 120 à 124. 

Orientações: Fazer uma pesquisa sobre alguma 

tribo ou povo indígena que vive em seu 

município. Escrever no caderno de geografia e 

responder a pesquisa da página 125 do livro. 

Pesquisa do caderno, feita em casa e responder 

a pesquisa do livro em sala de aula. 

Trabalho 8.0 

04/03 Ciências  

Conteúdo:  O dia e suas 24 horas  

Construção de um relógio solar. 

Orientações:  Construir o relógio solar e 

responder minhas descobertas solicitado na 

página 155 do livro. Trazer de casa o prato 

descartável para construir o relógio. Atividade 

feita em sala de aula. 

Trabalho 8.0 

04/03 
Língua Inglesa 

Prof. Suelen Cristina 

de Azevedo Tavares 

Conteúdo:  Seasons (Estações do Ano) 

Orientações: Elaboração de Trabalho individual 

no caderno: Pesquisar em revistas, jornais livros 

ou internet as 4 estações do ano (summer, winter, 

spring and fall/autumn). Sendo que para cada 

estação do ano o aluno irá descrever um pequeno 

texto acerca de suas características e curiosidades 

em inglês.  O aluno irá trazer as figuras já coladas 

no caderno com suas respectivas características 

manuscritos em inglês. Trabalho realizado em 

casa. 

Trabalho 8.0 

05/03 História 

Conteúdo:  As cidades ao longo do tempo 

Livro – Ensino fundamental 1 – 1º bimestre 

Orientações: Fazer uma pesquisa sobre duas 

cidades – 1 moderna e 1 antiga. Escrever 

principais características, número de habitantes, 

região ou país de localização. Complementar com 

imagens. 

Obs.: Essa pesquisa será feita no caderno. 

Trabalho 8.0 

05/03 
Artes 

Prof.  

Conteúdo:  Releitura da obra: As meninas de 

azul e rosa. 

Orientações:    Na pág. 13, encontra-se a obra de 

arte: As meninas de rosa e azul. O aluno(a) irá 

Trabalho 8.0 



 

fazer uma releitura deste desenho, utilizando 

outras personagens de histórias de sua escolha. O 

desenho será feito na página 17 do livro. Seguir 

as orientações da atividade. Será feito em sala de 

aula. 

06/03 Matemática 

Conteúdo:  Problemas envolvendo as quatro 

operações, figuras geométricas espaciais 

Orientações: Criar no caderno de matemática 10 

problemas de adição, subtração, divisão ou 

multiplicação.  

Pesquisar e montar com cartolina três sólidos 

geométricos espaciais. 

Trabalho 8.0 

 

 

 

16/03 

Língua Portuguesa 

Conteúdo: Capítulo 3: Histórias de brasileiros e 

brasileirinhos. (leitura e interpretação de texto, 

palavras com x, verbos e flexão de verbos, 

separação de silabas) 

Produção de texto. 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 46 à 66, 

e os conteúdos do caderno. 

 

Simulado 10.0 

16/03 Matemática 

Livro fundamental 1 – 1º bimestre  
Capítulo 3 – Números Naturais. 

Cálculos matemáticos de divisão e multiplicação. 

Problemas. 

Gráficos. 

Páginas 211 a 236, mais conteúdo do caderno. 

 

Simulado 10.0 

17/03 Geografia 

Conteúdo: Capítulo 3 - Espaços rurais e 

urbanos: a interdependência. 

Páginas 130 a 134. 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 130 até 

134. 

 

2º Avaliação 

escrita 
10.0 

18/03 Ciências 

Conteúdo: Capítulo 3 – A ciência e o ambiente: 

é importante preservar. 

Páginas 161 a 171. 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 161 até 

171. 

2º Avaliação 

escrita 
10.0 

19/03 História 

Conteúdo: Capítulo 3 – A vida nos tempos 

modernos. 

Páginas 95 a 100 

Orientações: Estudar pelo livro, páginas 95 até 

100. 

2º Avaliação 

escrita 
10.0 

No 

decorrer 

da 

Unidade 

Letiva 

Todas as Disciplinas 

Orientações: Os livros, cadernos, apostilas e 

atividades realizadas em sala de aula e em casa.  

As atividades deverão ser entregues 

pontualmente, conforme a solicitação dos 

professores em suas respectivas disciplinas.  

Obs.:  Os exercícios sem o visto do professor não 

valerão, serão pontuados. 

Tarefas Diárias 2,0 



 

REPOSIÇÕES 

(As reposições serão aplicadas no Contra Turno conforme horários abaixo) 

Segunda-feira à quinta-feira: Manhã: 9h às 12h / Tarde: 14h às 17h 

 

AVALIAÇÃO (AV1/AV2): O aluno poderá realizar as avaliações nas datas previstas no 

Cronograma para Reposição em duas circunstâncias:  

1. ATESTADO MÉDICO: apresentando até 48 horas no Serviço de Orientação Educacional 

(SOE) o aluno encontra-se amparado e não precisa pagar a taxa de realização da Reposição.  

2. FALTAS POR DEMANDAS PESSOAIS: deverá informar ao SOE e terá a oportunidade de 

realizar a reposição sob o pagamento de uma taxa no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por 

Disciplina/Avaliação perdida.  

O aluno poderá entregar o trabalho fora do prazo em duas circunstâncias: 1. ATESTADO 

MÉDICO: apresentando até 48 horas no Serviço de Orientação Educacional (SOE) o aluno 

encontra-se amparado, podendo entregar o trabalho sem deságio de nota. 2. FALTAS POR 

DEMANDAS PESSOAIS: deverá informar ao SOE e terá a oportunidade de entregar o trabalho 

ao professor com o deságio de dois pontos (2,0) na nota, chegando a nota máxima de seis pontos 

(6,0). 
Em caso de perda deste Calendário Avaliativo, será cobrado o valor da 2ª via. 

 

  

1ª REPOSIÇÃO DE AVALIAÇÕES 

 

2ª REPOSIÇÃO DE AVALIAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas DISCIPLINAS 

26/02 Língua Portuguesa, Geografia e Ensino Religioso. 

27/02   Ciências, Inglês e Artes. 

28/02 História e Matemática. 

Datas DISCIPLINAS 

24/03 Língua Portuguesa, Geografia e Ensino Religioso. 

25/03   Ciências, Inglês e Artes. 

26/03 História e Matemática. 



 

RECUPERAÇÕES BIMESTRAIS 

 

 

              Importante saber: 

                          Artes, Educação Física e Música = Trabalhos e aulas práticas no decorrer da unidade 

letiva. 

MÉDIA BIMESTRAL: 1ª av (10,0) + 2ª av (10,0) + trabalhos (8.0) + livros, cadernos e 

exercícios (2.0) 

RECUPERAÇÃO PARALELA: Para alunos com aproveitamento bimestral abaixo de 

7,0. 

Média do Bimestre + nota da RPB    _________________________ 

                                                                                      2 

                Obs.: Se não houver recuperação do rendimento acadêmico, isto é, se a 

nota da recuperação bimestral for inferior a nota bimestral, prevalecerá a maior. 

 

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos Homens” (Lucas 2:52)  

 

Sucesso nesta unidade Letiva!☺ 

 

 

 

 

 

 

“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos Homens” (Lucas 2:52)  

Sucesso nesta unidade Letiva!☺ 

 

Datas DISCIPLINAS Conteúdo VALOR 

01/04 Geografia e inglês.  Assuntos da 1º e 2º avaliação. 10.0 

02/04 História e Matemática. Assuntos da 1º e 2º avaliação. 10.0 

03/04 
L. Portuguesa, Ensino Religioso 

e Ciências. 

Assuntos da 1º e 2º avaliação. 10.0 


