
 

 
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES - 2º BIMESTRE – 2019 – 4º ANO 1 – MANHÃ  

 
CIÊNCIAS 

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

06/06 10,0 Prova Cap. 1 e 2 – “Terra: o nosso lar” e “Paisagens no planeta”, p. 2 a 21. 
19/06 2,0 Atividade de 

aprendizagem 1 
Narrativas ilustradas – Saúde na época do Renascimento. (Projeto 
Insignare). 

17/05 6,0 Atividade de 
aprendizagem 2 

Globo terrestre de jornal, p. 4 e atividades “Minhas descobertas”, p. 5. 
Atividade realizada em casa. 

28/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 3 

Tarefas diárias (caderno e apostila). 

 
HISTÓRIA  

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

04/06 10,0 Prova Cap. 4 e 5 – “As sociedades nômades”  e “As sociedades sedentárias”. 
19/06 2,0 Atividade de 

aprendizagem 1 
Narrativas ilustradas – Saúde na época do Renascimento. (Projeto 
Insignare). 

11/06 6,0 Atividade de 
aprendizagem 2 

Oficina - Confecção de tabletes de argila simulando a escrita 
cuneiforme sumeriana. Atividade realizada em sala de aula. 

28/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 3 

Tarefas diárias (caderno e apostila). 

 
GEOGRAFIA 

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

05/06 10,0 Prova Cap. 4 e 5 – “A importância do trabalho” e “Profissionais, emprego e 
desemprego”. 

19/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 1 

Narrativas ilustradas – Saúde na época do Renascimento. (Projeto 
Insignare). 

18/06 6,0 Atividade de 
aprendizagem 2 

Atividade de texto ilustrado com o tema: “O valor da liberdade, da 
capacidade e da oportunidade para se viver bem”, p. 128 da apostila. 
Fazer na folha A3 que será entregue pela professora.  

28/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 3 

Tarefas diárias (caderno e apostila). 

 
MATEMÁTICA  

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

15/05 10,0 Prova 1 Cap. 4 – “Mais números e mais valores”. Valor relativo e absoluto dos 
números, números cardinais e ordinais e ideias de estatística. 

12/06 10,0 Prova 2 Cap. 5 – “Problemas e soluções”. Adição, subtração e multiplicação. 
02/05 2,0 Atividade de 

aprendizagem 1 
Atividade com situações problemas envolvendo os números sobre a 
alimentação (saúde) do Séc XV ao XVII – (Projeto Insignare). 

22/05 3,0 Atividade de 
aprendizagem 2 

Lista de exercícios – Gráficos e tabelas. 

17/06 3,0 Atividade de 
aprendizagem 3 

Lista de exercícios – Divisão. 

28/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 4 

Tarefas diárias (caderno e apostila). 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

16/05 10,0 Prova 1 Cap. 4 – “A cultura na boca do povo”. Interpretação textual (provérbios 
e verbete), artigos definidos e indefinidos, expressões populares.  

13/06 10,0 Prova 2 Cap. 5 – “Brincar com palavras e textos”. Interpretação textual (cordel 
e relato de memória), concordância verbal, sílaba tônica, paroxítonas e 



acentuação (acentos circunflexo, til e agudo) e livro paradidático (ReLi) 
– “Outros bichos no meu jardim”. 

1. 31/05 
2. 25/06 

4,0 Atividade de 
aprendizagem 1 

Produção de texto – 1. Narrativas ilustradas (2,0) e 2. Histórias em 
quadrinhos (2,0). 

09/05 2,0 Atividade de 
aprendizagem 2 

ReLi Kids – Livro “O que a terra está falando? ”, de Ilan Brenman. (Em 
sala). 

28/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 3 

Atividades diárias (caderno e apostila). 

Produção no 
decorrer do 

bimestre 

2,0 Atividade de 
aprendizagem 4 

Noite Literária (relatos pessoais). (Projeto Insignare). 

 
 
ENSINO RELIGIOSO 

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

19/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 1 

Narrativas ilustradas – Saúde na época do Renascimento (relação com 
os 8 remédios naturais deixados por Deus) (Projeto Insignare). 

Produção no 
decorrer do 

bimestre 

2,0 Atividade de 
aprendizagem 2 

Noite Literária (relato pessoal – Deus Criador) (Projeto Insignare). 

28/06 6,0 Atividade de 
aprendizagem 3 

Tarefas diárias, capela e reflexões. 

 
ARTE 

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

19/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 1 

Narrativas ilustradas – Saúde na época do Renascimento. (Projeto 
Insignare). 

Produção no 
decorrer do 

bimestre 

2,0 Atividade de 
aprendizagem 2 

Noite Literária (relato pessoal). (Projeto Insignare). 

25/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 3 

Coral e Musicalização. 

23/05 2.0 Atividade de 
aprendizagem 4 

Atividade de monocromia e policromia. 

11/06 2,0 Atividade de 
aprendizagem 5 

Oficina - Confecção de tabletes de argila simulando a escrita 
cuneiforme sumeriana. Atividade realizada em sala de aula. (Atividade 
interdisciplinar com História). 

 
 
LÍNGUA INGLESA 

Data Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos  

07/06 10,0 Prova Parts of the house 
Objects of the house 
Prepositions of place 

17/05 4,0 Atividade de 
aprendizagem 

My house 

31/05 4,0 Atividade de 
aprendizagem 

Lista de exercícios – prepositions of place 

Produção no 
decorrer do 

bimestre 

2,0 Atividade de 
aprendizagem 

Noite literária 

 
 
 
 
 
 
 



RECUPERAÇÃO 
 

Data Valor Recuperação Conteúdos  
24/06 10,0 História Os mesmos conteúdos das provas. 
25/06 10,0 Geografia Os mesmos conteúdos das provas. 
26/06 10,0 Ciências  Os mesmos conteúdos das provas. 
27/06 10,0 Língua Portuguesa  Os mesmos conteúdos das provas. 
28/06 10,0 Matemática Os mesmos conteúdos das provas. 
28/06 10,0 Língua Inglesa Os mesmos conteúdos das provas. 

 
 
 
 
Senhores pais,  
 

Este cronograma traz o agendamento de todas as atividades avaliativas que serão realizadas durante o 2º bimestre 
letivo de 2019. Havendo necessidade, a professora enviará um comunicado, antecipadamente, informando quaisquer 
alterações. Caso o aluno necessite faltar em dia de prova ou de realização de trabalho, o mesmo deverá trazer o atestado e 
a professora agendará o dia para a realização da mesma, ou fará a avaliação de recuperação na data agendada pela 
professora caso não tenha atestado. 
 Sugerimos que deixe este cronograma em local visível e acompanhe as datas, juntamente com seu filho, para o 
bom andamento do ano letivo, incentivando-o a recapitular o conteúdo diariamente e realizar todas as tarefas de casa.  
 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
  
 
Equipe pedagógica - EI e EFI 
 
............................................................................................................................................................................................................ 

 
Termo de recebimento 

Atesto ter recebido o Calendário de Avaliações do 2º Bimestre do ano de 2019 do 4º ano- turma ____, do Ensino 
Fundamental I. Ciente das minhas responsabilidades, dato e assino o termo: 

 
Aluno(a): 

___________________________________________________________________________________________________  
Data: _____/______/2019 

 

 
Assinatura do Responsável:  

____________________________________________________________________________________ 

 


