
 

Calendário 3º Bimestre – 4° ano B 

SISTEMÁTICA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS 3° BIMESTRE (AULAS REMOTAS) 
TRABALHOS 

DATAS DISCIPLI
NAS 

HORÁRIO (AULA NO 
ZOOM) 

VALOR CONTEÚDO ONDE 
ESTUDAR 

24/08 Geografia 
(paisagem) 

 
Arte 

(Desenho) 

14h05 às 14h45 8,0 
 
 
 

5,0 

A Arte retratando a paisagem 
Produzir um desenho de uma paisagem 
modificada (desenhar e colorir) e 
descrever os elementos naturais e os 
elementos humanizados ou culturais da 
paisagem desenhada. 
 
No E- Class – Enviar o desenho feito 
em folha sulfite e as descrições da 
paisagem feitas no caderno conforme a 
descrição da atividade no dia 20/08. 
 

Apostila unidade 7 

25/08 Ciências 14h55 às 15h35 8,0 Alimentação dos animais 
No horário da aula no zoom a turma fará 
uma visita virtual ao Zoológico de São 
Paulo. Os alunos deverão registrar o 
nome dos animais que verão na visita,  
o tipo de alimentação e classificação de 
cada um. No Mínimo 4 animais para o 
registro. 
 
No zoom- Participar da aula e ficar 
atento as informações da visita 
virtual. 
 
No E-class – Enviar o registro sobre 
os animais. Pode ser feito no word ou 
caderno. 
Enviar o registro no dia 25/08. 
 

Apostila unidade7 

28/08 Matemática 
(Frações) 

 
 

Língua 
Portuguesa 

(gênero 
textual – 
Receita) 

 
 

 

14h05 às 14h45 
 

4,0 
 
 
 
 
 

         6,0 
 
 
 
 
 

Receita com frações - A professora 
apresentará uma receita no horário da 
aula e os alunos deverão registrar os 
dados da receita conforme orientação 
da professora. 
 
A atividade será registrada no google 
forms. 
 
No zoom – O link da atividade será 
enviado via chat no horário da aula. 

Apostila- unidade 
7 

31/08 Ens. 
Religioso 

Plataforma E-class 8.0 Pesquisa sobre a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).  
 

O trabalho deverá conter: 
- Quem foi o criador do método; 
- Como e por que foi criado 
- Imagens do alfabeto criado; 
 

No zoom - apresentar o nome do aluno 
em Libras. 
 

No E-Class – Enviar as informações da 
pesquisa escrita à mão no caderno de 
Produção de texto. Na data solicitada. 
 

O trabalho deve ser postado na aula 
do dia 31/08. 
 

Livro págs.48 e 49 

02/09 História Plataforma E-Class 8,0 Povos pré colombianos 
Pesquisa sobre os povos maias, 
astecas e os incas.  

Apostila unidade 7 



 
O trabalho deverá conter: 
- Onde viveram (mostrar no mapa); 
- Costumes: (escrita, arquitetura, 
tradições, alimentação). 
 
No E-Class - Enviar os dados da 
pesquisa que pode ser feita no word ou 
no caderno. (4,0) 
 
O trabalho deverá ser postado na 
aula do dia 02/09. 
 

No zoom – Responder as atividades 
sobre os povos pré-colombianos no 
google forms. O link será enviado via 
chat no horário da aula. (4,0) 
 

 
10/09 

 
Matemática 

 
13h15 às 13h55 

 
4,0 

 
 
 
 

 

 
Simulado: situações problema com 
decimais 
 
O simulado será feito no google forms. 
 
No zoom – O link do simulado será 
enviado via chat no horário da aula. 

 
Apostila, unidade 
8. 
 
 
 
 
 
 

 
10/09 

 
Ed. Física 

 
Plataforma E-Class 

6,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4,0 

Pesquisa direcionada: O aluno deve 
fazer uma pesquisa sobre 1 dos 8 
remédios naturais (ar puro, luz solar, 
temperança, confiança em Deus, 
exercício físico, água, alimentação 
saudável, repouso). A pesquisa deve 
conter: 3 principais benefícios, 3 
malefícios, e 1 imagem do tema 
escolhido. O trabalho pode ser 
manuscrito ou digitalizado, e deverá ser 
postado no e-class. 
 
Atividade prática: O aluno escolherá 
um dos vídeos dos 8 remédios naturais 
e realizar a brincadeira proposta, e 
postar uma foto na plataforma E-class.  
 
A solicitação desta atividade estará 
disponível na plataforma E-class, no dia 
03/09. 
 

Site sugestivo: 
https://www.adven
tistas.org/pt/saude
/8-remedios-
naturais/ 
 
 
Na plataforma E-
class tem vídeos 
com os remédios, 
com sugestões de 
brincadeiras que 
podem ser 
realizadas. 
 

 
15/09 

 
Língua 

Portuguesa 

 
14h05 às 14h45 

 
2,0 

 
Fichas preenchidas do projeto Ler é 
uma aventura. Fichas 17 a 21. 
 
Postagem das fichas de leitura até 
dia 11/09 na plataforma E-class 
(postagem semanal).  
 

 
Projeto Ler é uma 
aventura 
 

 
21/09 

 
Língua 

Portuguesa 
Matemática 

Ciências 
História 

Geografia 
Ensino 

Religioso 

  
2,0 

 
Atividades do livro e atividades 
realizadas na plataforma e-class. 

 
Apostila 

21/09 Arte Plataforma E-class 5,0 Atividades feitas no livro 
Págs. 43, 45, 51,54 e 63. 
 

Livro de artes. 

 
24/09 

 
Música 

 
Plataforma E-class 

 
5,0 

 
ATIVIDADES DO LIVRO DE ARTE, 
páginas 47, 48, 53, 58 e 59 feito em sala 
de aula. 
Postar na plataforma E- class no dia 
24/09. 
 
 

 
Assertividade nas 
atividades. 



 

IMPORTANTE: OS TRABALHOS ENTREGUES FORA DO PRAZO, VALERÃO 90% DA NOTA.  

 

 

AVALIAÇÕES REMOTAS 

DATAS DISCIPLI
NAS 

HORÁRIO (AULA NO 
ZOOM) 

VALOR CONTEÚDO ONDE 
ESTUDAR 

14/09 Ensino 
Religioso 

13h15 às 13h55 
 

10,0 
 
 
 
 
 

Unidade 3– A vida que Deus me deu Livro – Págs. 44 a 
61 
 

15/09 Ciências 
 

13h15 às 13h55 
 

10,0 
 
 
 
 
 
 

Nutrição dos animais e das plantas; 
reprodução das plantas; Reprodução 
dos animais 

Apostila – ciências 
unidades 7, 8 e 9 
Caderno 

16/09 História 
 
 
 
 
 

14h05 às 14h45 
 
 

10,0 
 
 
 
 
 
 

Os primeiros povos da América; Povos 
indígenas do Brasil; 
 
 
 

Apostila – 
unidades 7 e 8 
Caderno 
 

17/09 Geografia 14h05 às 14h45 10,0 Paisagens naturais brasileiras; 
Paisagens litorâneas brasileiras; 

Apostila – 
unidades 8 e 9 
Caderno 
 

18/09 Língua 
Portuguesa 

 

13h15 às 13h55 10,0 Leitura e interpretação de texto; 
Substantivo primitivo e derivado 
Substantivo coletivo 
Pronome de tratamento 
Sinais de pontuação 
Ortografia S, SS, SC 
Ortografia X ou CH 
 

Apostila – 
unidades 4, 5 e 6 
Caderno 
Escreva 
corretamente 
págs. 51 a 53 
 

21/09 Matemática 14h05 às 14h45 10,0 Frações; Números decimais; Problemas 
e soluções com decimais; 

Apostila – 
Unidades 7, 8 e 9 
Caderno 

 
23/09 

 
Inglês 

 
13h15 às 13h55 

 
10,0 

 
Questões de múltipla escolha: 
Occupations, Transportation.  
 
 

 
BOOK. Páginas: 
44, 46,49 e 50. 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
ckKQclquAXU 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
biX7NNxw_w8 
 

 
24/09 

 
Música 

 
13h15 às 13h55 

 

 
5,0 

 
Páginas para revisar: 47, 48, 50, 52, 53, 
58, 59, 61, 64 e 65. 
 

No momento da 
atividade 
avaliativa o aluno 
deverá ter: 
assertividade e 
coerência nas 
respostas. 
 
As páginas estão 
na descrição do 
conteúdo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8
https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8
https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8

