
 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES AVALIATIVAS- 4º Bimestre- 2021 TURMA: 31 

Data Disciplina Conteúdo Valor 

Provas 1           

25/10 Língua 
Portuguesa 

Interpretação de texto, a presença ou ausência do acento gráfico, tipos de textos, pontuação, interpretação de tirinhas, 
entrevista.  
Da página 1 a página 20 do livro 4 de Língua Portuguesa. 

10,0 

27/10 Matemática Multiplicação e divisão. Da página 154 a 170 do livro 4 de Matemática. 10,0 

22/11 Ciências Solo e agricultura, os alimentos e a indústria, fábrica de picolés. Da página 114 a 133 do livro de Ciências. 10.0 

23/11 História  As riquezas do Brasil, mercados antigos, desigualdade social nas cidades, permanências do passado nas cidades. Da 
página 58 a 73 do livro 4 de História. 

10.0 

24/11 Geografia Onde estão as águas, água dos rios, a importância das plantas. Da página 80 a 102 do livro 4 de Geografia. 10.0  
Artes Em aula, os alunos deverão junto com a professora construir um computador usando uma caixa de papelão. 10.0 

25/11 Ensino 
Religioso 

Nosso único Deus, Duelo de fé, comunicação eficaz, lugar de adoração, minha atitude de adoração, Jesus ensina 
reverência, habilidades em ação, minha gratidão e juntos outra vez. 
Da página 62 a 78 do livro de Ensino Religioso. 

10.0 

Provas 2 
 

29/11 Língua 
Portuguesa 

Leitura e interpretação de texto, rimas, diário, palavras virtuais, tempo verbal, pontuação. 
Da página 21 a página 56 do livro 4. 

10.0 

30/11 Matemática Medidas e comparações, as quatro operações e imagens e movimento. 10.0 

Trabalhos 
 

26/10 Ensino 
Religioso 

Montar o dado da revisão da página 103 do livro de Ensino religioso, trazer para sala de aula, para brincarmos. 10.0 

28/10 Língua 
Portuguesa 

Pesquisar um poema infantil de sua preferência, reproduzir em uma folha sulfite bem bonito, caprichando na letrinha. 
Trazer para professora pois faremos um varal poético. 

10.0 

29/10 Matemática Montar um relógio que está no livro, página 215, recortar e colar a hora que você vai para a escola. 10.0 
 

10/12 Ciências Sacolé -  Fazer a experiência da página 134 e 135 do livro quatro, e trazer para a sala de aula na data combinada com a 
professora, pois faremos o festival do sacolé. 

10.0 
   

03/11 História  Investigue da página 63 do livro 4. 
Pesquise sobre o mercado do “Cais do Valongo”. O que aconteceu? Por que a preservação dele é tão importante? 
Registrar no caderno e apresentar para os colegas na data marcada. 

10.0 
   



04/11 Geografia  “Aqui onde eu vivo “ da página 106 do livro 4. Pesquisar e responder sobre um vegetal típico da cidade onde moramos. 10,0 
   

06/10 Artes Trabalho feito em sala de aula, na semana da criança, arte com sal, tinta guache e cola. 10,0 
   

Recuperações 
 

   

06/12 Ensino 
Religioso 

Mesmo conteúdo das avaliações anteriores no CPB provas. 10.0 
 

 
 

07/12       Ciências Mesmo conteúdo das avaliações anteriores no CPB provas. 10.0 
 

 
 

08/12       História Mesmo conteúdo das avaliações anteriores no CPB provas. 10.0     

08/12      Geografia Mesmo conteúdo das avaliações anteriores no CPB provas.       10.0     

09/12 Língua 
Portuguesa 

Mesmo conteúdo das avaliações anteriores no CPB provas. 10.0     

10/12      Matemática Mesmo conteúdo das avaliações anteriores no CPB provas.- 10.0     

09/12          Artes Entrega dos trabalhos atrasados. 10.0     

Provas 1- Especializadas 
 

  
 

25/10 Educação 
Física 

Atividade de coordenação e motricidade. 10.0     

30/11 Inglês CPB Provas - Places, days of the week, adverbs of place, "what, who, where". 10.0     

26/10 Musicalização CPB Provas - Notação e registro musical. 10.0     

25/10 Projeto de Vida Poupar e economizar cuidando do meio ambiente. 10.0     

22/11 Educação 
Física 

Atividade de velocidade e percepção óculo pedal. 10.0     

09/11 Inglês Maquete de uma cidade com os nomes dos lugares em inglês. 10.0     

23/11 Musicalização Compor uma música - Escrita e desenhada em folha A3. 10.0     

22/11 Projeto de Vida Honestidade, confiança e solidariedade (atividade dirigida). 10.0     

Recuperações - Especializadas 
 

    

06/12 Educação 
Física 

Realizar atividades anteriores, 10.0     

06/12 Inglês CPB Provas - mesmo conteúdo da prova. 10.0     

30/11 Musicalização CPB Provas - Conteúdo das provas e trabalhos realizados no bimestre. 10.0     

29/11 Projeto de Vida CPB Provas - Conteúdo das provas e trabalhos realizados no bimestre. 10.0     

 

Obs.: No dia 26/10 teremos o 3º simulado PAAEB (on-line). 

 


