
  

SISTEMÁTICA ATIVIDADES AVALIATIVAS – 4º BIMESTRE 
 

Professora:  Ana Brasil  

Série:  4º ano B 
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DATA  DISCIPLINA ATIVIDADES / TRABALHOS 
CRITÉRIOS 

VALOR 

Data de 
solicitação: 

19/10 
 
 
 
 
 
 

Data de 
entrega: 
Até 03/11 

Educação 
Física 

Objeto de Conhecimento: Atividade 

física e saúde 

Habilidade: H6. Relacionar saúde com 

atividade física, percebendo a 

possibilidade dos esportes adaptados. 

Como realizar: 

1- O aluno deverá assistir o vídeo 
curto sobre os atletas 
paraolímpicos do Brasil. Vídeo 
abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

V29CDH0xQE 

2- Após assistir o vídeo o aluno deverá 
responder as seguintes perguntas: 
A- Será que todos deficientes têm 
acesso a prática esportiva no 
Brasil? 
B -O que o aluno sentiu assistindo o 
vídeo e analisando o 
comportamento das outras 
pessoas julgando os atletas 
paraolímpicos? 
C- Caso o aluno fosse um 
governante do nosso país, o que 
fazer para que as pessoas com 
deficiência física possam ter 
acessibilidade a prática de esporte? 

 

As respostas deverão ser 

escritas em folha de caderno 

e deverá ser postada no E-

class de forma legível para a 

correção. 

 

6,0 

 

 

26/10 

 

Ensino 

Religioso 

Apostila de Ensino Religioso: 

Capítulo 29 - Prova de Fogo 

Página 68 e 69. 

Enviar via foto/imagem plataforma E 

– class. 

- Pontualidade no envio. 

- Ortografia 

- Coerência e Relevância nas 

respostas. 

5,0 

Postagem 
29/11 

 
Entrega 

Até 12/11 

Inglês 

E-Class: O aluno deverá escolher um 
dos países estudados na unidade e 
ilustrar por meio de figuras: 1.comidas 
típicas, 2.pontos turísticos e a 
3.bandeira. Também deverá conter o 
4.nome do país, 5.língua falada e a 
6.nacionalidade.  

Obs.: TUDO deverá estar 

escrito em Inglês. O 

trabalho deverá conter os 6 

itens citados. Pode ser feito 

em folha sulfite. Depois 

postar a foto ou enviar 

pelo aluno, caso ele esteja 

vindo às aulas presenciais. 

4,0 

https://www.youtube.com/watch?v=-V29CDH0xQE
https://www.youtube.com/watch?v=-V29CDH0xQE


  

 

 

29/10 

 

 

Arte 

Pesquisar sobre um artista ou pintor 

que nasceram ou moram em sua 

cidade/estado. 

Registrar na página 68. 

Enviar via foto/imagem plataforma E 

– class. 

- Capricho. 

- Pontualidade no envio. 

- Margem. 

- Pintura. 

- Desenho. 

 

5,0  

 

30/10 

 

Ciências 

Capítulo 10: Propriedades de matéria. 

Capítulo 11: Transformações da 

matéria. 

- Estudar páginas: 

124 a 136. 

(Teste avaliativo Google forms) 

-  Acertos de questões. 

-  Ortografia. 

 
5,0  

 

03/11 

 

Geografia 

Capítulo 10: Movimentos 

populacionais. 

- Estudar páginas: 90 a 100. 

(Teste avaliativo Google forms) 

-  Acertos de questões. 

-  Ortografia. 

 
5,0 

Postagem:
03/11 

 
Envio: 
17/11 

Musicalização 

Via E-Class – Pesquise, desenhe e 
pinte em uma folha, 6 placas de 
trânsito. Atividade 8, presente na 
página 74. Envie a foto desta atividade 
pelo E-Class. 
 

A atividade desta página 
precisa estar realizada para 
ser validada  
 
Atenção: Somente até o dia 
17/11 será aceito o envio 
desta foto, caso contrário, 
ela passará a validar apenas 
70%, no atraso da entrega. 

10,0 

 

04/11 

 

História 

Capítulo 9: O mundo no Brasil. 

- Estudar páginas: 64 a 74. 

(Teste avaliativo Google forms) 

-  Acertos de questões. 

-  Ortografia. 

 

5,0 

 

09/11 

 

Ensino 

Religioso 

Apostila de Ensino Religioso 

- Soldados Demais. Páginas 74 e 75 

Enviar via foto/imagem plataforma E 

– class. 

- Pontualidade no envio. 

- Ortografia 

- Coerência e Relevância nas 

respostas. 

5,0  

 

 

12/11 

 

 

Matemática 

- Quem cuida dos gastos 

(paradidático) 4° bimestre- 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA. 

- Leitura completa do livro; 

-Resoluções dos problemas 

apresentados; 

-Pontualidade no envio da 

atividade solicitada (26/11); 

 -Enviar imagens via E-Class, 

das páginas: 25,29,30,38,55 

e 61. 

2,0  

 

 

 

13/11 

 

 

 

Português 

Gênero textual: narrativa, entrevista, 
crônica e conto 
- Verbo 
- Pontuação e acentuação 
- Adjetivos 
- Substantivos 
- Ortografia 
- Interpretação de texto 

- Respostas assertivas na 

prova no Google Forms. 

4,0  



  

* apostila 4 páginas: 
8,9,10,11,12,18,19,20,21,23 e 24. 

Data da 
solicitação: 

16/11 
 
 
 
 

Data da 
entrega: 

23/11  

Educação 
Física 

Objetos de conhecimento:  Jogos e 
brincadeiras populares. 
 
H2. Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita, 
audiovisual), as brincadeiras e os 
jogos populares do Brasil e de matriz 
indígena e africana, explicando suas 
características e a importância desse 
patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes culturas. 
 
Primeiramente o aluno deverá realizar 
uma pesquisa sobre jogos populares 
indígenas. Segue site para auxiliar a 
pesquisa: 
 
https://www.todamateria.com.br/bri
ncadeiras-indigenas/ 

Após a pesquisa o aluno 
deverá escolher a 
brincadeira que mais gostou 
e deverá apresentar esta 
brincadeira através de um 
desenho em folha A4 e 
postar o desenho no E-class 
de forma legível. 

 

4,0 

 

 

 

 

16/11 

 

 

 

 

Português 

- Fichas de leitura e produções 

textuais 

- Pontualidade no envio das 

atividades; 

- Ortografia; 

- Coerência e coesão; 

- Utilização correta dos 

elementos de cada gênero 

textual; 

- Enviar via E-class na data ao 

lado (16/11) quatro (4) 

arquivos de fichas de leitura 

e quatro (4) arquivos do 

você é um autor da apostila 

4. 

2,0  

 

 

17/11 

 

 

Arte 

Fazer uma intervenção urbana sobre 
um assunto que você gostaria que 
fosse melhorado em sua cidade, 
registrar na página 78. 
Enviar via foto/imagem plataforma E 
– class. 

- Capricho. 
- Pontualidade no envio. 
- Margem. 
- Pintura. 
- Desenho. 
 

5,0  

19/11 
 

Inglês 

Unidade 4 do livro (págs. 60 – 77)  
Lugares, advérbio de lugar (here and 
there), dias da semana e adjetivos 
(feliz, triste, ansioso, entediado, etc.) 

CPB PROVAS 

6,0 

 

 

19/11 

 

 

Matemática 

- Multiplicação e divisão de frações 

- Medidas de tempo 

- Medidas de massa 

- Medidas de capacidade 

*apostila 4 páginas: 

174,175,176,176,178,180,181,182 e 

da 189 até 204. 

- Respostas assertivas na 

prova no Google Forms. 

4,0  

https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-indigenas/
https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-indigenas/


  

 

24/11 

 

Geografia 

Capítulo 11: Os que chegaram e os 

que saíram. 

- Estudar as páginas: 

101 a 108. 

(Teste avaliativo Google forms) 

-  Acertos de questões. 

-  Ortografia. 

 5,0  

 

25/11 

 

História 

Capítulo 10: Da África para o Brasil. 

Capítulo 11: Brasil, país de imigrantes. 

- Estudar páginas:  

75 a 85. 

(Teste avaliativo Google forms) 

-  Acertos de questões. 

-  Ortografia. 

 

 

 

5,0 

 

26/11 

 

Matemática 

Sistema monetário 

- Medidas de comprimento e o 

perímetro. 

- Medidas de superfície e a ideia de 

área. 

* apostila 4 páginas: 

184,185,186,187,188 e da 209 até 

218. 

- Respostas assertivas na 

prova no Google Forms. 

4,0  

 

 

27/11 

 

 

Português 

Gênero textual: crônica e conto 

- Verbo 

- Pontuação e acentuação 

- Ortografia 

- Compreensão e interpretação de 

texto 

*apostila 4 páginas: 

29,30,31,32,33,38,39,40,41 e 43. 

- Respostas assertivas na 

prova no Google Forms. 

4,0 

 

30/11 

 

Ciências 

- Estados físicos da matéria. 

Capítulo 12: Misturas do dia a dia. 

- Estudar páginas: 

138 a 153. 

(Teste avaliativo Google forms) 

-  Acertos de questões. 

-  Ortografia. 

 

 

5,0 

Esse calendário está sujeito a alterações, sendo informado com antecedência via plataforma E-class e aula Zoom. 
A descrição de informação sobre cada atividade também será enviada na plataforma E-class e via agenda na aula ao 
vivo Zoom. 

 


