Porto Alegre, 17 de março de 2021.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E AVALIAÇÕES do 1º Bimestre - 4º ano– Turma - 44
Data de
Entrega

24/03

Disciplina:

Geografia

Atividade a ser
realizada:

A atividade de
pesquisa deverá ser
postada no Padlet, no
link abaixo:
https://padlet.com/acsr_ca
mar_efund04tc/5j71wgumo
90j2vho

25/03

Ciências

Postar foto da atividade
solicitada no mural
Padlet no link abaixo:
https://padlet.com/acsr_cam
ar_efund04tc/m9ry0w5fkyil5
5dz

26/03

29/03

31/03

Português

Matemática

História

05/04

Ciências

06/04

Matemática

07/04

Geografia

08/04

Peso

Pesquise sobre a cidade de Porto Alegre,
apresente o mapa da cidade, os municípios
com os quais faz limite, pontos turísticos,
quantos anos tem a cidade, em que data é
comemorado seu aniversário, quem é o atual
prefeito.
5,0
Elabore uma apresentação em vídeo ou
PowerPoint expondo sua pesquisa, coloque
imagens e enunciados breves.
Construir uma maquete com os pontos
cardeais ou uma rosa dos ventos. Você 5,0
poderá utilizar materiais recicláveis, canudos,
palitos, cartolina etc. Seja criativo!

Atividade de
interpretação de texto
realizada no Formulário
do Google em aula

Conteúdo: Leitura e Interpretação de Texto.

Atividade avaliativa
com consulta ao
material no formulário
do Google em aula

Conteúdo: Figuras geométricas espaciais,
números romanos, leitura e escrita de
números naturais, ordem crescente e
5,0
decrescente; sucessor e antecessor. Estudar
pelo caderno e pelo livro, p. 180 à 187, 201,
212 à 215.

Atividade avaliativa
com consulta ao
material no formulário
do Google em aula
Atividade avaliativa
com consulta ao
material no formulário
do Google em aula
Atividade avaliativa
com consulta ao
material no formulário
do Google em aula
Postar arquivo ou foto
da atividade solicitada
no mural Padlet no link
abaixo:
https://padlet.com/acsr_cam
ar_efund04tc/Bookmarks

Ensino
Religioso

Dicas do professor para um trabalho de qualidade:

Atividade avaliativa
com consulta ao
material no formulário
do Google em aula

10,0

Conteúdo: Capítulo 1 – A vida nas primeiras 5,0
cidades; P.68 à 83.
Conteúdos: Capítulo 2, páginas 151, 153,
156, 157 e 159.
5,0

Conteúdo: Ordens e classes; o milhão; 5,0
resolução de problemas, páginas 218 à 231.
Desenhe o mapa do Brasil, colocando as
siglas dos estados, divida e pinte as regiões 5,0
com cores diferentes, faça uma legenda
identificando as regiões, após faça uma lista
com os nomes dos estados e suas capitais,
que fazem parte de cada região.
Conteúdo: Unidade 1 – Quando Jesus vive
em mim. Capítulos: 1, 2, 3 e 4, p. 6 à 13. 10,0
Com consulta no seu material.

Postar foto da atividade
solicitada no mural
Padlet no link abaixo:
09/04

12/04

Arte

https://padlet.com/acsr_ca
mar_efund04tc/19oybt93n
rpb6d1x

Língua

Prova no
Formulário no Google

Portuguesa

Matemática

Prova no
Formulário no Google

Geografia

Prova no
Formulário no Google

15/04

Ciências

Prova no
Formulário no Google

16/04

História

Prova no
Formulário no Google

13/04

14/04

19/04

Língua
Portuguesa

Produção Textual
avaliativa em aula

Postar foto da atividade
solicitada no mural
Padlet no link abaixo:
23/04

28/04

29/04

Arte

https://padlet.com/acsr_ca
mar_efund04tc/19oybt93n
rpb6d1x

História

Atividade de pesquisa
a ser apresentada com
cartaz ou PowerPoint
na aula via Zoom

Religião

Atividade
avaliativa
com
consulta
ao
material no formulário
do Google em aula

Impressionismo: escolha uma das obras de
Claude Monet e faça uma releitura usando as
cores
da
obra
escolhida.
Materiais
necessários: folha branca (fazer a margem
de 1 cm), lápis, borracha e lápis de cor ou giz
de cera. A atividade será realizada em aula.
Conteúdo: interpretação de textos, verbos,
sinais de pontuação; Adjetivo, Sinônimo,
Substantivo – comum e próprio (p.32 e 33);
Pronomes possessivos e pessoais (p. 29 e
30); singular e plural (p.31). Estudar pelo
caderno e pelo livro.
Conteúdo: Capítulo 3 -Números naturais
(leitura e escrita), ordem e classes dos
números, ordem crescente e decrescente e
resolução de problemas. Estudar pelo livro e
pelas atividades do caderno. Livro páginas
212 à 233.
Conteúdo: Capítulo 2 - As comunidades e
seus territórios;
Capítulo 3 – Espaços rurais e urbanos.
Estudar pelo livro, p.117 à 134.
Conteúdo: Capítulo 3 - A Ciência e o
ambiente: é importante preservar, p.162à
164, 166, 168,170 e 171.
Conteúdo: Capítulo 2 - As cidades medievais;
Capítulo3 - A vida nos tempos modernos.
Estudar pelo livro, págs.84 à 99.
Itens
avaliados:
Título,
paragrafação,
vocabulário,
coerência,
ortografia,
concordância, iniciais maiúsculas, pontuação,
criatividade, estética.
Impressionismo: escolha um ambiente
natural (praia, parque, praça, etc.) faça um
desenho retratando esse cenário, após pinte
com lápis, giz de cera ou tinta guache usando
seus dedos, cotonetes, etc. Materiais
necessários: folha branca (fazer a margem
de 1 cm), lápis, borracha e lápis de cor ou giz
de cera. A atividade será realizada em aula.
Baseado no conteúdo: Revolução dos
alimentos, p. 91 a 93. Pesquisar o prato típico
de um país desses continentes (América,
Europa e Ásia). Qual é o ingrediente principal
e como é preparado o prato?
Elabore uma apresentação em cartaz ou
PowerPoint expondo sua pesquisa, coloque
imagens e enunciados breves. Lembre-se
que você deverá apresentar em aula.
Conteúdo: Unidade 1 – Quando Jesus vive
em mim. Capítulos: 5, 6, 7 e 8, p. 14 à 21.
Com consulta no material.

De 26/04 à 30/04 serão realizadas as recuperações. Caso haja necessidade do aluno realizar avaliação de
recuperação, será informado.

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

10,0

Observações:

A participação do estudante em todas as provas marcadas previamente é obrigatória. O aluno que faltar, em
dia de prova, por motivo de doença ou luto na família deverá apresentar ao SOE o atestado médico/cópia de óbito
até 48h após a volta às atividades normais para agendar a realização de uma nova prova.

Outras situações que não se encaixem na justificativa acima, o responsável deverá procurar o SOE para tirar
dúvidas sobre o procedimento.

As provas e alguns dos trabalhos serão realizados em aula com o acompanhamento da professora via Zoom.

A prova terá peso 10,0. Os trabalhos poderão ter pesos fragmentados. O aluno que não atingir a média 7,0
fará a prova de recuperação no final do bimestre que substituirá a nota da prova bimestral.

Mantenha este cronograma sempre visível e o acompanhe durante todo o bimestre junto com seu filho. As
atividades de casa e realizadas em aula também poderão ser utilizadas como critérios de avaliação na composição
das notas bimestrais. Por isso, é fundamental que todas as atividades sejam realizadas com empenho e dedicação.
Fique atento!
 Os trabalhos postados após a data marcada serão aceitos, porém, serão descontados pontos.
 Auxilie seu filho a estudar a tabuada diariamente, isso facilitará a aprendizagem de novos conteúdos.
O cronograma de avaliações está sujeito a possíveis alterações de datas ou conteúdo. Qualquer mudança será
informada com antecedência.
Agradeço a cooperação de todos na realização das tarefas de casa, lembrando que esse é um momento muito
importante para o aprimoramento do aprendizado.

Atenciosamente,
Professora Denise Amati

