
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História 

DATA CONTEÚDO:  

Capitulo5 
As sociedades sedentárias. 
Livro páginas: 76 a 86.                                                                                                                                                             

06/05/2019 

Estudar:       LIVRO         
 

Geografia 
DATA CONTEÚDO: 

Capítulo 5 
Profissionais, emprego e desemprego. 
Livro páginas:109 a 115. 

07/05/2019 
 

Estudar:               
 

Ciências 

DATA CONTEÚDO: 

Capítulo 2 
Paisagens no planeta 

Livro complementar páginas:11 a 19 

08/05/2019 

Estudar:     LIVRO        CADERNO  

 

Português 

DATA CONTEÚDO: 

Encontro vocálico (ditongo, tritongo e hiato)                                                                                                                                                                                           
Encontro consonantal e dígrafos.                                                                                                                                                         
Verbos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Produção textual:  Provérbios                                                                                                                                                                                         
Leitura e interpretação de texto 

09/05/2019 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

 

MATEMÁTICA 

CADERNO

LIVRO CADERNO

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - AV1 

Professora:   Maria Lucia Silva Vitor                      Turma:   4º E         Bimestre:  2º 

Período: MAIO/2019 



DATA CONTEÚDO: 

Números cardinais e ordinais 
Ideias de estatística 
Problemas de adição e subtração. 

10/05/2019 

Estudar:       LIVRO        CADERNO  

  PRODUTIVIDADE 

 • História 

• Trabalho sobre Aquecimento global. (valor 2.0)      

• Atividade avaliativa do capítulo 4 (atividade feita em sala de aula, valor 3.0)                                                                                                                                                                        

• Trabalho sobre a evolução da escrita (2.0) 

• Lição de classe e casa. (3.0)  
 

• Geografia 

• Atividade avaliativa relacionada do capítulo 4 feita em sala de aula (3.0)                                           

•  Trabalho sobre 5 diferentes profissões, produzir cartazes com as profissões 
escolhidas (valor 2.0)     

• Pesquisa sobre o desemprego no Brasil, causas gerais (2.0)          

• Lição de classe e casa. (3.0)  
                                                                                                                              

• Ciências 

• Atividade avaliativa feita em sala de aula, capítulo 1 (3.0)                                                                                                                                                                                                                                     

• Trabalho do Micro jardim página 137 (valor 2.0)  

• Trabalho: fazer o globo terrestre utilizando jornais (2.0) 

• Lição de classe e casa (3.0) 
                                                                                                                                         

• Português  

• Atividade avaliativa do paradidático: Descobrindo os fenômenos biológicos. 
(4.0)   

• Fazer uma mini maquete da fazenda apresentada no livro paradidático. (4.0) 

• Lição de classe e casa (2.0)                                                                                                                                                         
  
 

• Matemática 

• Atividade avaliativa de adição e subtração. (2.0)                                                                                                                                                                                
 

• Atividade avaliativa de estatística e gráficos. (2.5)   
 

• Atividade avaliativa de multiplicação e divisão. (valor 2.5) 
 

• Lição de classe e casa (3.0) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Artes 

• Pesquisar sobre o artista Tarsila do Amaral.  Atividade sobre vida e obra da 
artista com biografia escrita à mão e 4 imagens de suas obras. Feita no 
caderno. (5.0) 

• Releitura de uma das obras de Tarsila do Amaral no caderno. (5.0) 
 

• Atividades gerais (5.0)     

Os 
trabalhos 
serão 
pedidos 
durante as 
semanas 
do 
bimestre, 
via agenda, 
com as 
datas 
especificas 
para 
entrega. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Trabalho do círculo cromático em um prato descartável. (valor 2.0) 

• Releitura da obra os operários. (valor 1.0) 

• Releitura da obra vila dos pescadores (1.0)                                                                                                                                      

• Trabalho no caderno usando cores primarias, secundarias e terciarias. (1.0) 
 

• Religião 
 

• Atividade avaliativa das 4 próximas histórias contadas. (5.0)  

• Pesquisa sobre David Livingstone. (5.0) 
 

 

 

 

 

REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Período: 13/05/2019 

APLICAÇÃO DA SUBSTITUTIVA 

Data:14/05/2019        

 Para realização da prova substitutiva, o aluno deverá apresentar atestado médico ou realizar o 

pagamento no valor de R$ 40,00 autorizando a aplicação da mesma dentro do prazo estipulado 

conforme as datas.  

 Caso o aluno não apresente atestado ou não realize o pagamento autorizando a aplicação da 

prova substitutiva dentro do prazo, ele perderá o direito de realizar essa prova e terá que fazer 

diretamente a prova de recuperação para compor a nota do bimestre vigente. 

RECUPERAÇÃO - DATAS 

História Geografia Ciências Português Matemática INGLÊS MÚSICA 

17/06 18/06 19/06 24/06 25/06   

 

Não perca a motivação só porque as coisas não estão ocorrendo como o previsto.  

Adversidade gera sabedoria e é isso que levará você ao sucesso.    

 


