
 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES – 3º BIMESTRE DE 2021 – Turma 4º ano A e B 

 

 

 

 
 

 

Disciplina - Arte 

 

 

 

   

AV.1 

 

 

 

 

   

AV.2 

Data  Valor           Objeto de conhecimento Atividade avaliativa  

   

    

5.0 
Vivenciar atividades que despertem a 
expressão criadora. 

 Capítulo 10: Escultura: Usando as técnicas 
aditivas, construtiva ou subtrativa crie uma 
escultura de argila, pode ser um vaso, um 
animal etc., que será apresentado durante a 
aula, na data combinada com a professora. 

 

 

5.0 

 Experimentar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem), fazendo 
uso sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Capítulo 12: Quadrinhos - História em 
Quadrinhos, livro p. 63.  

      20/09 10.0 
Experimentar diferentes formas de expressão 
artística  fazendo uso de materiais sustentáveis. 

                           
Criar um instrumento musical, a partir de 
materiais recicláveis. 
 

PRODUTIVIDADES  

  7.0 Desenhar ou colar imagens de instrumentos musicais, de acordo com a classificação de cada 
um.  (página 60 do livro).  

  3.0 Tarefas: caderno e livro.  

                                      RECUPERAÇÃO DE ARTE  

 Disciplina - Ciências 

AV1 

Data  Valor  Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

 

5.0 
Compreender a importância da água 
para as plantas e vegetais 

TB1: Capítulo 7- Nutrição das plantas e dos animais 
A importância da água para a germinação da 
semente, pág. 126; Passagem da água pelos vasos 
condutores, pág. 128.  
 

 

5.0 

Classificar os animais tendo como 
critérios o modo de alimentação e de 
reprodução 

TB2: Capítulos 7 e 9 – Hábitos alimentares dos 
animais, pág. 137; Dimorfismo sexual, pág. 156 

AV2 24/09 10.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu 
das informações específicas do 
conteúdo transmitido em sala de aula. 

Avaliação escrita no CPB 
Avaliação referente ao capítulo 9 – Reprodução dos 
animais, páginas 149 a 162. 

PRODUTIVIDADES  
7.0 Capítulo 7: Atividade escrita no CPB - Nutrição das plantas e dos animais, páginas 124 a 140.  

3.0 Tarefas de produtividades:  caderno e livro. 

 Recuperação de Ciências  

 

Recuperações do 3º Bimestre:   30 a 06/10 – Semana de Recuperação 

Colégio Adventista de São Caetano do Sul 



 Disciplina - Ensino Religioso 

AV1 

Data  Valor  Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

 

5.0 
Desenvolver o espírito de altruísmo e 
compaixão pelos necessitados. 

Capítulo 19 e 20 
a) Vendo outra vez. No caderno, desenhar a sua 
mão e escrever, em cada dedo, uma ação que 
pode ser realizada para ajudar alguém com 
deficiência visual. 
b) Descobrir a mensagem em libras, pág. 48 

 

5.0 
Compreender que somos beneficiados 
quando ajudamos ao próximo. 

Capítulo 22 e 24 
 a) Responder os exercícios da página 53  
 b) Pesquisar de que modo as drogas prejudicam a 
saúde, pág. 57 

AV2  20/09 10.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das 
informações específicas do conteúdo 
transmitido em sala de aula. 

Avaliação escrita referente aos capítulos 24 25 e 26 
no CBP. 

PRODUTIVIDADES  
7.0   Nosso projeto (durante uma semana), registrar no livro, página 62 do livro.  

3.0   Tarefas: caderno e livro. 

 Recuperação de Ensino Religioso  

 

 

 

 

 Disciplina - História 

 

Data  Valor  Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

 

5.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das 
informações específicas do conteúdo 
transmitido em sala de aula. 

a) Você conhece a história da bandeira do seu 
estado? Quais os símbolos e fatos históricos 
ligados a ela? Cole ou desenhe essa bandeira e 
explique o significado de suas cores, formas e 
símbolos, no caderno. 

 

5.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das 
informações específicas do conteúdo 
transmitido em sala de aula. 

b) Analisar e comparar os povos maias, os astecas 
e os incas, preencher as tabelas conforme 
aspectos culturais – páginas 76 e 77.  

 
22/09 10.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das 
informações específicas do conteúdo 
transmitido em sala de aula. 

Avaliação no CPB 
Avaliação referente ao capítulo 8 – Povos 
indígenas no Brasil, páginas 78 a 91 

PRODUTIVIDADES  
7.0   Capítulo 7: Atividade escrita no CPB- Os primeiros povos na América, páginas 64 a 77. 

3.0 Tarefas de produtividades: caderno e livro. 

 Recuperação de História  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV.2 
  

  



 Disciplina - Geografia 

 

Data  Valor  Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

 
5.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das informações 
específicas do conteúdo transmitido em sala de aula. 

A paisagem ao longo do tempo: 
página 94 e 94 

 
5.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das informações 
sobre relevo e altitude 

Atividade de Pesquisa: página 101  

 
23/09 10.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das informações 
específicas do conteúdo transmitido em sala de aula. 

Avaliação escrita: CPB 
Avaliação referente ao capítulo 9 – 
Paisagens litorâneas brasileiras, 
páginas 111 a 122.  

PRODUTIVIDADES  

7.0 Capítulo 8: Atividade escrita no CPB- paisagens naturais brasileiras, páginas 98 a 110.  
 

3.0   Tarefas de produtividades: caderno e livro. 

 Recuperação de Geografia  

 

 Disciplina – Língua Portuguesa 

 

Data  Valor  Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

 

5.0 
Refletir sobre a importância da boa alimentação 
no cotidiano. 

Você é o autor: Escrever um poema com 3 
estrofes e 4 versos em cada, página 12 da 
apostila. 

 
5.0 

Projeto Redação: Identificar a finalidade de 
textos de diferentes gêneros 

Atividade em folha: CPB 

 
21/09 10.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das 
informações específicas do conteúdo 
transmitido em sala de aula. 

Avaliação escrita no CPB 
Referente às sílabas tônicas,  
formas nominais, pronomes, conjugações 
verbais e ortografia X, S, CH  ou Z. 

PRODUTIVIDADES  

5.0   Simulado PAAEB – Projeto Redação – 13/04. 

3.0 
 Projeto Ler é uma Aventura: fichas completas.  

 

2.0 Tarefas de produtividades: caderno e livro. 

 Recuperação de Língua Portuguesa  

 

 Disciplina – Matemática  

 

Data  Valor  Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

 

5.0 
Desenvolver e resolver situações-problemas, criando e 
elaborando técnicas de resolução válidas no encontro 
das soluções. 

Agora é a sua vez. 
Atividades envolvendo frações. 
Páginas 174 e 175.  

 

5.0 
Desenvolver e resolver situações-problemas, criando e 
elaborando técnicas de resolução válidas no encontro 
das soluções. 

Frações: Atividades das páginas 183 e 
184.  

 
27/09 10.0 

Mensurar o quanto o aluno apreendeu das 
informações específicas do conteúdo transmitido em 
sala de aula. 

Avaliação escrita: CPB  
Capítulo 8, páginas 187 a 208.  

 
7.0   Atividade em folha: CPB – frações e números decimais. 

3.0 Tarefas de produtividades: caderno e livro.  

 Recuperação de Matemática  

 

 

AV.2 
  

AV.1 
  

AV.2

AV.1 
   

AV.1 
   

AV.2 
  

AV.1 
  



 Disciplina – Educação Física 

  Valor Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

PRODUTIVIDADES 

10,0 
Cole 10 fotos em uma folha de papel sulfite 
com os medalhistas Olímpicos do Brasil. 

Atividade via E-Class. 

10,0 
Elabore uma pesquisa com os esportes 
Paralímpicos 

Atividade via E-Class. 

 

 

 Disciplina – Arte (musicalização) 

  Valor Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

PRODUTIVIDADES 

5,0 Partitura. Pág. 47 

5,0 Ritmo. Pág. 65 

 

 

 Disciplina – Língua Inglesa 

 

Data  Valor  Objeto de conhecimento  Atividade avaliativa  

   25/08 4ºA 
26/08 4º B 10,0 

Indefinite Articles, Professions, Means of 
Transportation, Present tense, Verb to have 

Atividade Avaliativa será realizada pelo 
CPB Prova – questões múltipla escolhas 

 

22/09 4º A 
23/09 4º B 

10,0 
Indefinite Articles, Professions, Means of 
Transportation, Present tense, Verb to have 

Atividade Avaliativa será realizada pelo 
CPB Prova – questões múltipla escolhas 

   

 

AV.2 
  

AV.1 
  


