CALENDÁRIO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS- 4º Bimestre 2020
TURMA: 31
Viamão, 20 de outubro de 2020.
Disciplina

Conteúdo

Valor

Ensino Religioso
Trabalho
Avaliativo

“Habilidades em ação”- páginas 74 e 75 – Completar as atividades que
falam sobre os empregados que receberam dinheiro do patrão.
Atividade postada no e-class no dia 27/10.
Entregar no dia 27/10
“ Lugar de adoração”- páginas 68 e 69 – Realizar as atividades sobre a
história da construção do tabernáculo.
Atividade postada no e e-class no dia 04/11
Entregar no dia 04/11
“ Juntos outra vez”- páginas 78 e 79 – Fazer as atividades que falam
sobre Elias e a carruagem de fogo.
Atividade postada no E-Class no dia 06/11
Entregar no dia 06/11
Recuperação- Postagem dos trabalhos atrasados em 11/11

10.0

Ensino Religioso
Trabalho
Avaliativo
Ensino Religioso
Trabalho
Avaliativo
Ensino Religioso
Trabalho
Avaliativo
Língua
Portuguesa
Trabalho
Avaliativo

10.0

10.0

10.0

Nosso Projeto- Produção textual- página 1 do livro 4.
A tecnologia está em tudo. Selecione alguns objetos que mais usa,
desenhe ou cole nos espaços e produza um pequeno texto falando sobre
cada objeto.
Data da entrega- 13/10

10.0

Língua
Portuguesa
Avaliação

Avaliação- leitura e interpretação de texto, prefixo e sufixo, R-RR
oxítonas acentuadas, passado, presente e futuro. Páginas 4 a 28 e
página 43
Terça-feira dia 10/11 – Avaliação postada no e-class.
Data da entrega-12/11.

10.0

Língua
Portuguesa
Trabalho
Avaliativo

Produção textual- Você é o autor da página 35.
Escreva para um amigo, uma carta que expresse a amizade entre vocês,
use as dicas do livro para organizar o seu texto.
Mandar foto da cartinha até 09/11.

10.0

Língua
Portuguesa
Atividade
avaliativa

Recuperação- Conteúdo da avaliação anterior.
Será postada no e-class 17/11
Entregar no dia 17/11

10.0

Matemática
Atividade
avaliativa

Lista de exercícios de multiplicação- página 159
Completar o exercício 8 da página 159
Atividade postada no e-class no dia 19/10.
Entregar no dia 23/10.

10.0

Matemática
Avaliação

Matemática
Trabalho
Avaliativo
Matemática
Trabalho
Avaliativo
História
Trabalho
Avaliativo
História
Trabalho
Avaliativo

História
Trabalho
Avaliativo

História
Trabalho
Avaliativo
Geografia
Trabalho
Avaliativo

Geografia
Trabalho
Avaliativa

Avaliação- Conteúdo- Multiplicação com e sem reagrupamento, medidas
de tempo e medidas de temperatura.
Estudar as páginas 155 a 180
16/11 Segunda-feira- Será postado no e-class.
Entregar no dia 18/11
Lista de exercícios (relógio) – Páginas 174 e 176.
Completar o exercício 2 da página 174 e o exercício 4 da página 176.
Atividade postada no e-class no dia 23/11.
Entregar no dia 27/11.
Prova de Recuperação- Conteúdo da avaliação anterior.
Estudar as páginas 155 a 180
26/11- Quinta-feira será postada no e-class.
Entregar no dia 23/11
Trabalho mercado antigo da sua cidade - Página 64 do livro.
Será postado dia 12/11 no e-class.
Entregar no dia 18/11
Reformas na minha cidade- página 76 do livro.
Elabore um cartaz ou um pequeno álbum de fotografias das novas
edificações, mencionando o nome de cada uma, a data em que elas foram
inauguradas e a finalidade da construção. Investigue, também, o que
havia no lugar antes das reformas e quais foram as consequências
dessas alterações para a população da cidade.
Atividade postada no e-class 09/ 11.
Entregar no dia 11/11.
Avaliação– As primeiras cidades brasileiras e As cidades e a passagem
do tempo.
Capítulo 11 e 12 do livro. Páginas 58 a 76.
25/11 será postada no e-class.
Entregar no dia 27/11.
Recuperação- Conteúdo das avaliações anteriores.
02/12 será postaa no e-class.
Entregar no dia 04/12.
Trabalho sobre um rio importante em seu município. Página 97 do
livro.
Pesquisar um rio importante em seu município.
Obs.: Não é necessário entrevistar pessoas, somente pesquisar o rio
pela internet.
Requisitos para o trabalho completo
- Página do livro completa
- Foto do rio indicando a nascente, o curso e a foz deste rio (poderá
ser por desenho e pintura)
- Responder à pergunta porque o rio recebeu este nome?
Atividade postada dia 02/11.
Entregar dia 06/11.
Trabalho sobre as plantas típicas da sua região, página 110 do livro 4.
Com ajuda de um membro de sua família, preencha a tabela, mencionando
algumas plantas típicas de sua região e a utilidades delas para as pessoas
(chás, temperos, ornamentações e etc.)
Será postada no e-class no dia 06/11.
Entregar dia 13/11.

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Geografia
Trabalho
Avaliativo

Geografia
Trabalho
Avaliativo
Ciências
Atividade
Avaliativa

Avaliação- Onde estão as águas? As águas dos rios, a importância das
plantas.
Capítulos 12, 13 e 14 do livro. Páginas 80 a 103.
26/11-Sexta-Feira
A avaliação será postada no e-class.
Entregar dia 30/11
Recuperação- Conteúdo da prova anterior.
03/12
A avaliação será postada no e-class.
Entregar dia 06/12
A conservação de alimentos dentro e fora da geladeira. - Páginas 140 e
141.
Atividade postada dia 30/10.
Entregar dia 13/11.

10.0

10.0

10.0

Ciências
Trabalho
Avaliativo

Embalagens- Página 148
Atividade postada dia 20/11.
Entregar dia 26/11.

10.0

Ciências
Trabalho
Avaliativo

Avaliação- Plantar para colher, alimentos industrializados e a
tecnologia dos alimentos.
Capítulos 10, 11 e 12. Páginas 115 a 138 do livro.
20/11 sexta-feira
A avaliação será postada no e-class.
Entregar dia 25/11
Recuperação- Conteúdo da avaliação anterior.
A avaliação será postada no e-class.
27/11 sexta-feira
Entregar dia 03/12
Mini Horta em garrafa pet
Faça você mesmo da página 126.
Siga as orientações do livro.
Entregar dia 03/12
Chup chup, din-din, geladinho, sacolé, gelinho.
Cientistas em ação da página 134.
Divirta-se com essa gostosa atividade.
Atividade postada dia 03/11.
Entregar dia 10/11.
Atividade sobre Romero Britto, artista famoso brasileiro.
Pinte, usando a técnica de Romero Britto, a imagem que será postada
no e-class dia 15/11. Entregar dia 17/11.
Recuperação- Postagem dos trabalhos atrasados 30/11.

10.0

27/10 - Atividade de coordenação e percepção óculo manual.
10/11 - Atividade de Movimentos de percepção do corpo.
24/11 - Atividade de Habilidades motoras.

10.0

26/10 - Atividade avaliativa - Verbo ser - verb to be (is /are),
pronomes pessoais He (ele)/she (ela) /it (animais, meios de transporte
e objetos). Páginas 51, 52 e 59.

10.0

Ciências
Trabalho
Avaliativo
Arte
Trabalho
Avaliativo
Arte
Trabalho

Arte
Trabalho
Arte
Trabalho
Educação Física

Inglês

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

23/11 - Atividade avaliativa - locais da cidade, páginas 62, 68, 69,
72.
07/12 - RECUPERAÇÃO - pronomes pessoais e locais da cidade.
Obs.: todas as avaliações vão ser postadas no E-class.

Este cronograma poderá sofrer alterações.
Professora Camilla!

