
  

 
SISTEMÁTICA DE TRABALHOS – SÉRIE: 4º ANO- 1º Bimestre 

  

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO  Nota 

Máxima 

Data da 

Entrega 

Língua 

Portuguesa 

1- Produção textual: Seguir as orientações da apostila pág.21 

“Você é o autor” e preencher a atividade da página 22. 
2.0 

 
13/02 

2-IV Sarau de Poesias do 4º ano: Cada aluno receberá a parte de 

uma determinada poesia do livro “Ou Isto ou Aquilo” de Cecília 

Meireles para declamar em grupo no dia do Sarau. O aluno 

deverá estudar e decorar em casa e vir caracterizado para a 

apresentação no auditório. Mais informações serão enviadas 

posteriormente. 

2.0 20/03 

Ensino 

Religioso 

1-O aluno preencherá uma tabela sobre como ser uma pessoa 

obediente e temente a Deus. Depois apresentará as dificuldades e 

os desafios surgidos durante o processo. (a folha será enviada). 

2.0 

 
27/02 

2-Ajuda ao próximo: responder as questões 3 e 4 da página 11 2.0 14/02 

Ciências 

1-Desenho e Confecção da rosa dos ventos: em uma folha sulfite 

desenhe o trajeto entre a escola e a sua casa, seguindo os passos 

solicitados pela professa (será enviada folha anexa).  

 

2.0 

 
19/02 

2-Realizar a atividade da página 152 em casa. No dia 20 o aluno 

precisará desses dados para uma atividade em sala. Não precisa 

trazer a planta. 

 20/02 

História 

1-Linha do Tempo descritiva e com imagens: em uma cartolina o 

aluno deverá informar sua trajetória, desde o nascimento até os 

dias atuais, com os pontos mais importantes. 

2.0 

 
17/02 

2-Pesquisa no caderno: o aluno deverá coletar informações sobre 

a Revolução Industrial e ao final deverá escrever um parágrafo 

com seu posicionamento sobre o assunto.   

2.0 

 
02/03 

Matemática 
Lista de exercícios com as quatro operações. (será enviada folha) 2.0 

 
28/02 

Artes 

1-Desenho com cores frias e quentes (será enviada folha) 2.0 

 
04/03 

2-Releitura da obra 

https://twitter.com/Claude_Monet184/status/66272280683313561

6/photo/1 do artista Oscar Claude Monet. 

3.0 

 
04/03 

Geografia 

1-Pesquisa sobre o  Distrito Federal : surgimento, agricultura, 

economia. O trabalho deverá ter capa com Título, nome do aluno, 

nome do Colégio, nome da professora, turma e data. 

2.0 
16/03 

 

2-Escolher uma das comunidades tradicionais (referência na 

página 117) e fazer uma pesquisa contendo as seguintes 

informações: cultura; estilo de vida; alimentação; uma 

dificuldade enfrentada.   

2.0 

18/03 

 

*Pedimos dedicação, capricho na execução dos trabalhos e atenção às datas de entrega. 

*Não serão aceitos trabalhos entregues fora da data, a não ser com atestado médico. 

* Esta Sistemática estará disponível no site do Colégio Adventista. 

 

https://twitter.com/Claude_Monet184/status/662722806833135616/photo/1
https://twitter.com/Claude_Monet184/status/662722806833135616/photo/1

