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Cronograma de Avaliações  4º BIMESTRE 

Ano letivo 2019:  Série: 4º Ano D Professor(a):  Jeane T.de Assunção 

 

Avaliações AV1 

DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 21/10/2019 02/12/2019 O mundo no Brasil. Capítulo 9, páginas 65 a 74. 

Geografia 22/10/2019 03/12/2019 Movimentos populacionais. Capítulo 10, páginas 90 a 100. 

Ciências 23/10/2019 
04/12/2019 Propriedades da matéria. Capítulo 10, páginas 124 a 132. 

Língua Portuguesa 24/10/2019 05/12/2019 
Interpretação de texto, produção de texto, verbos, adjetivos e encontros consonantais. 

Matemática 25/10/2019 
06/12/2019 Frações e números decimais. Capítulo 10, páginas 164 a 180. E as quatro operações. 

 

Avaliações AV2 

DISCIPLINA DATA RECUPERAÇÃO CONTEÚDO 

História 14/11/2019 02/12/2019 Brasil, país de imigrantes.  Capítulo 11, páginas 82 a 88. 

Geografia 18/11/2019 03/12/2019 Migrações internas e atuais no Brasil.  Capítulo 12, páginas 112 a 122. 

Ciências 19/11/2019 04/12/2019 As transformações da matéria.  Capítulo 11, páginas 133 a 146. 

Língua Portuguesa 21/11/2019 05/12/2019 
Interpretação de texto, produção de texto, advérbios, plural e singular e verbos. 

Matemática 22/11/2019 06/12/2019 Medidas e comparações. Capítulo 12, páginas 208 a 221. E as quatro operações. 

Inglês 19/11/2019 04/12/2019 Countries, nationalities, days of the week, numbers, ordinary numbers and hours 

 

PRODUTIVIDADES 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E VALOR 

História 

Fazer uma árvore genealógica, em cartolina branca, começando dos bisavós, colocando país de origem, foto e nomes. Para 
entregar dia 01/11/2019 Valor: 3.0 
Atividade avaliativa do capítulo 10. Dia 04/11/2019 Valor: 4.0 
Atividades feitas em sala e casa. Diariamente. Valor: 3.0 

Geografia 

Fazer um trabalho no caderno sobre as bandeiras dos seguintes países: Portugal, Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, 
Argentina, Angola, México, Austrália e Peru. Escrevendo o significado de cada símbolo e cores da bandeira, colando a 
imagem da bandeira. Para o dia: 01/11/2019 Valor: 5.0 
Atividade avaliativa do capítulo 11. Para o dia: 05/11/2019 Valor 3.0.  
Atividades feitas em sala e casa. Diariamente. Valor: 3.0 

Ciências 

Fazer um trabalho no caderno sobre a coleta seletiva de lixos. Colocando as cores para cada produto, as imagens das latas 
de reciclagem, como deve ser feita a reciclagem e tempo médio de alguns produtos para se deteriorarem. Dia: 01/11/2019 
Valor: 4.0 
Atividade avaliativa do capítulo 12. Para o dia: 18/11/2019 valor: 3.0 
Atividades feitas em sala e casa. Diariamente. Valor: 3.0 

Língua Portuguesa 

Trabalho avaliativo do paradidático: No mar. Para o dia: 22/11/2019 Valor: 4.0 
Ditado de palavras do livro Escreva Corretamente, palavras com R, RR, SC, XC. No dia: 26/11/2019 Valor: 2.0 
Pasta Ler é uma aventura. Atividades feitas e verificadas semanalmente. Valor: 2.0 
Atividades feitas em sala e casa. Diariamente. Valor: 2.0 

Matemática 
Atividade avaliativa sistema monetário. Atividade feita em sala de aula. Para o dia 30/10/2019. Valor: 4.0 
Atividade avaliativa, medidas e comparações. realizado em sala de aula. Para o dia 26/11 valor: 4.0 
Atividades feitas em sala e casa. Diariamente. Valor: 2.0 

Arte Pintura na caixa de pizza sobre um artista regional. Valor: 5.0 
Atividades feitas no livro. No decorrer do bimestre Valor: 5.0 
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Atividades feitas no caderno. No decorrer do bimestre Valor: 5.0 
Árvore de Natal feita com sucata. Valor: 5.0 

Ensino Religioso 

Trabalho feito em sala sobre a Rainha Ester, com a bíblia, individualmente. Valor 2.5 Dia: 16/10/2019 
Trabalho avaliativo feito em sala de aula das histórias das páginas 64 A 71.  Valor 5.0 Dia: 25/10/2019 
Ilustração no caderno de arte, de uma das histórias de Daniel e seus amigos.  Valor 2.5 Dia: 12/11/2019 
Trabalho avaliativo feito em sala de aula das histórias das páginas 72 A 80.  Valor 5.0 Dia: 29/11/2019 
Atividades feitas no livro. Verificadas semanalmente. Valor: 5.0 

Inglês 
* De acordo com a ficha de perguntas a professora irá avaliar o entendimento do aluno ao ouvir e a pronúncia ao responder 
as perguntas sobre to be verb (interrogative) (7,0) 
* Tarefas de casa e classe: Countries, nationalities, days of the week, numbers, ordinary numbers and hours (3,0) 

Música 

* Avaliar o entendimento do aluno relacionado a pauta e ao registro de notas usando a clave de sol e o uso de notação 
rítmica; Análise do desenvolvimento auditivo e a sensibilidade musical do aluno (5,0); 
* Avaliar as atividades feitas no Livro de Música, juntamente com os exercícios executados em grupo de acordo com o plano 
proposto (3,0); 
* Avalia a participação do aluno nas brincadeiras com parlendas, músicas, solfejos falados, e exercícios rítmicos de palma e 
voz, palma e pés; Uso da flauta nos exercícios práticos e teóricos proposto pelo professor (2,0) 
 

PARADIDÁTICO DO BIMESTRE: 

Título: No Mar Autor: Sueli Ferreira de Oliveira e Michelson Borges Editora: CPB 
 

SUBSTITUTIVA DO BIMESTRE 

Requerimento AV1: 29/10/2019 AV2: 25/11/2019 

Aplicação AV1: 31/10/2019 AV2: 27/11/2019 

ATENÇÃO: Para realização da prova substitutiva, o aluno deverá apresentar atestado médico ou realizar o pagamento no valor de 
R$40,00, autorizando a aplicação desta dentro do prazo estipulado conforme as datas acima. Caso o aluno não apresente atestado ou 
não realize o pagamento, perderá o direito de realizar esta prova e fará diretamente a prova de recuperação para compor a nota do 
bimestre vigente. 

 

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus 

interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a 

verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 
1 Coríntios 13:4-7 

 

https://www.suabiblia.com/versiculo/1_corintios_13_4-7/

