
 
 

Cronograma do 1º Bimestre – 4º ano B 

Data de 
Avaliação 

Data de 
Retomada de 

Conteúdo 
Disciplina Conteúdo 

Data de 
Entrega 

  Projeto de Vida 
Os alunos serão avaliados pela interação e atividades propostas em 
sala de aula, durante todo o bimestre. 

 

06/03 06/03 
Artes 

Trabalho em aula: Sobre o Dia Internacional da Mulher. Neste dia os 
alunos deverão trazer tesoura e cola.  

 

07/03 07/03 
Ensino 

Religioso 

1° Trabalho Avaliativo de Ensino Religioso: 
 

- Capítulo 1: A Bíblia revela Jesus 

- Capítulo 2: O fruto do espírito 

- Capítulo 3: Ela repartiu o que tinha 
 

*Link estará disponibilizado no E-CLASS 

14/03 

09/03 09/03 Ciências/ Arte  

Confeccionar um relógio solar seguindo as orientações da página 155 
do livro didático. Atenção: o relógio solar e as perguntas da página 
citada anteriormente comporão a nota final do trabalho. O capricho na 
realização da atividade e as respostas completas das perguntas 
também serão avaliadas.  
 

Na data prevista para entrega, o estudante deverá apresentar fotos em 
que seu relógio solar marca diferentes horários do dia. 
Materiais necessários: 
1 lápis, Prato descartável, 1 relógio, Canetinhas, Fita adesiva 

23/03 

14/03 08/03 Matemática   

1ª Avaliação de Matemática: 
- Simetria 

- Figuras geométricas espaciais 

- Mapas e deslocamentos, vistas e projeções 

- Situações matemáticas envolvendo adição e subtração. 

 

15/03 15/03 Musicalização A avaliação será realizada de forma prática  

15/03 10/03 
Língua 

Portuguesa 

1ª Avaliação de Língua Portuguesa: 
- Compreensão de leitura 

- Linguagem formal e informal 
- Substantivo próprio e comum 

- Sinônimos 

- Tipologia textual carta e poema 

- Sinais de pontuação 

- Adjetivos 

- Vocativo 

 

22/03 22/03 Português 
Ficha de leitura: Os alunos deverão responder questões referentes ao 
livro “Ponto de vista”. Trabalho realizado em casa.  

29/03 

23/03 23/03 
Arte/Geografia/ 

História 

Pesquisar sobre a história do município de Novo Hamburgo. 
Apresentar de modo sucinto as principais descobertas (onde iniciou a 
colonização, os motivos que levaram o município a se emancipar. O 
trabalho deverá conter ilustrações que poderão ser apresentadas 
através de fotos e/ou desenhos (que deverão ser caprichados e bem 
coloridos).  
 

O trabalho deverá ser redigido com a letra cursiva do estudante e 
apresentado no formato de livro que será disponibilizado na aula do dia 
23/03.  

 06/04 

28/03 22/03 Matemática 
Trabalho avaliativo: Situações matemáticas envolvendo adição, 
subtração e multiplicação (até a tabuada do 9). 

 

31/03  Ed. Física Trabalho avaliativo em aula sobre alimentação saudável.  

04/04 30/03 
Ensino 

Religioso 

2° Trabalho Avaliativo de Ensino Religioso: 
- Capítulo 4: Água da vida 

- Capítulo 5: Sou feliz com o que tenho 

- Capítulo 6: Ser cristão no dia a dia 
 

*O link estará disponibilizado no E-CLASS. 

11/04 



06/04  Bilíngue Lugares da escola, eventos passados, objetos e preços  

10/04 27/03 Geografia  
Avaliação bimestral: 
- A organização dos espaços no país  

 

11/04  Matemática: 

Avaliação unificada: 
Simetria 

Figuras geométricas espaciais 

Mapas e deslocamentos, vistas e projeções 

Sistema de numeração 

Leitura e escrita dos números 

Ordens e classes 

O milhão 

 

11/04 04/04 História  
Avaliação bimestral: 
- A vida nas primeiras cidades 

- As cidades medievais. 

 

12/04 12/04 Musicalização A avaliação será realizada de forma prática  

12/04 29/03 
 

Português: 

Avaliação unificada: 
- Compreensão em leitura 

- Substantivos 

- Sinônimos  
- Antônimos 

- Pronomes 

- Sinais de pontuação 

- Prefixo 

- Marcas de nasalização (til, m, n) 
- Ordem alfabética 

- Regras ortográficas 

- Tipologia textual carta, poema 

 

13/04  
 

Ciências 
  

Avaliação unificada: 
- Movimentos da Terra e do Sol 
- Pontos Cardeais e Colaterais 

- Bússola e mapa 

- Fases da lua 

- Tempo e calendários 

- Ambientes terrestres, aquáticos e aéreos 

- Preservação ambiental 

 

14/04  Português:  
Avaliação unificada: 
Produção textual: poema (rimas, versos, estrofes e rimas).  

 

14/04  Ed. Física 
Atividade avaliativa com base na observação de empenho e 
participação na atividade física (prática) da aula. 

 

19/04  História Recuperação do conteúdo bimestral  

20/04  Religião  Recuperação do conteúdo bimestral  

20/04  Bilíngue Recuperação do conteúdo bimestral  

24/04  Arte Recuperação do conteúdo bimestral  

24/04  Geografia Recuperação do conteúdo bimestral  

24/04  Ed. Física Recuperação do conteúdo bimestral  

25/04  Matemática Recuperação bimestral - conteúdos da AV1 e AV2.   

26/04  Musicalização Recuperação do conteúdo bimestral  

26/04  Português Recuperação bimestral - conteúdos da AV1 e AV2.   

27/04  Ciências Recuperação do conteúdo bimestral  

 


