CRITÉRIOS AVALIATIVOS | CRONOGRAMA - 4° BIMESTRE
SÉRIE E TURMA: 4°s A e B

DISCIPLINAS

INGLÊS

ED. FÍSICA

PROFESSORAS: Mirian e Daniele

ATIVIDADES
AVALIATIVAS
Countries, página 62.
13/11. Valor: 10.0

PRODUTIVIDADES

Text comprehension,
página 65. 13/11.
Valor: 10.0

Realizar um exercício de Educação Física postado pelo professor Leandro na
E-Class e tirar uma foto caracterizando a prática do exercício. Opções:
Equilibrando Caderno ou Ping Pong Adaptado. Valor 10,0. (26/10)

ARTE

X

CIÊNCIAS

AV2 (REC/SUB)

Experiência – O ar é
matéria, página 127.
(5.0)
Teste de propriedades da
matéria usando os sentidos,
página 132.
(5.0)

30/11
Fazer uma intervenção
urbana sobre um
assunto que você
gostaria que fosse
melhorado em sua
cidade. Atividade da
página 78.
(10.0)

30/11
Avaliação referente ao
capítulo 12 – Misturas
do dia a dia.
(10.0)
REC 07/12

Pesquisar sobre alguns
artistas (pintores) que
nasceram ou moram em
sua cidade ou estado e
realizar os exercícios da
página 68.
(5.0)
Criar uma obra que tenha
como tema os meios de
transporte da página 71.
(5.0)
Enchendo um balão sem
soprar, página 137.
(5.0)
Termômetro – Investigue,
página 146.
(5.0)

ENSINO
RELIGIOSO

01/12
Avaliação referente aos
capítulos 33 e 34.
(10.0)

Confeccionar o corvo que
está na página 97,
referente ao estudo do
capítulo 28 – Alimentado
pelos corvos.
(5.0)
Realizar exercícios 1 e 2
referentes ao capítulo 29 –
Prova de Fogo. Página 69.
(5.0)

01/12
Avaliação referente ao
capítulo 11 – Brasil,
país de imigrantes.
(10.0)

Considerar a pintura de
Rugendas, o relato do
viajante inglês e o poema
de Castro Alves e
responder as questões 1 e 2
da página 78.
(5.0)
Realizar a atividade
“Investigue”, página 80.
(5.0)

X

HISTÓRIA

Apresentar a origem
étnica/nacionalidade de seus
sobrenomes, após realizar
os exercícios 2 e 3, página
66.
(5.0).

REC 08/12
Realizar atividade “O que
você vê?”, página 69.
(5.0)

GEOGRAFIA

Deslocamento de pessoas –
“Aqui onde eu vivo?”,
página 94.
(5.0)
Fazer um desenho de um
monumento, exercício 3,
página 105.
(5.0)

LÍNGUA
PORTUGUESA

Realizar os exercícios da
página 23 e 24 – “Agora é a
sua vez”.
(5.0)
Projeto Redação: Três
atividades.
(5.0)

02/12
Avaliação referente ao
capítulo 12 – Migrações
internas e atuais no
Brasil.
(10.0)
REC 09/12

03/12
Avaliação
Reduções de palavras;
dígrafo SC; figuras de
linguagem; paroxítonas
terminadas em i ou is;
expressões adjetivas.
(10.0)
REC 10/12

Imigrar - Investigue,
página 111.
(5.0)
Recortar e colar
informações sobre
imigrantes atuais, exercício
3, página 117.
(5.0)

Gênero textual: Criar um
regulamento para o clube:
“Defensores da natureza”,
página 34.
(5.0)
Projeto Ler é uma
Aventura: 4 fichas
completas.
(5.0)

MATEMÁTICA

Desafio sobre fração,
exercício 26, página 176.
(5.0)
Desenhar 3 retângulos
especificando as dimensões,
exercício 27, página 218.
(5.0)

Avaliação referente ao
capítulo 12 – Mais
medidas e
comparações.

Quiz de revisão – Capítulos
10, 11 e 12.
(10.0)

(10.0)
Rec. 11/12

Desenho com algum motivo musical. (10.0).
MÚSICA

Formas de envio das atividades: via plataforma, no whattsApp da professora
regente, e-mail do colégio ou da coordenadora.

