
 
 
 
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – 4º BIMESTRE – 2019 – 4º ano 2 e 3 
 
Informações importantes sobre as atividades de aprendizagem: após o prazo das atividades de aprendizagem, o (a) aluno 

(a) terá a sua nota zerada. Por isso, é de extrema importância o acompanhamento das datas.  
Sugerimos que deixe este cronograma em local visível e acompanhe as datas juntamente a seu filho, evite que seu (a) 

filho (a) falte nas datas de atividades em sala. Para um bom andamento do ano letivo, incentive-o a recapitular os conteúdos 
diariamente e a realizar todas as tarefas de casa. 
 

Data Matéria Valor Tipo de 
avaliação 

Conteúdos 

22/10 Português  10,0 Avaliação I 

Cap. 10 – De olho na Natureza, p. 4 a 24. 
- Leitura e interpretação de texto. 
- Tipologia textual – Entrevista. 
- Sinais de pontuação. 
- Verbos. 
- Figuras de linguagem. 
- Adjetivos. 
- Advérbios. 

23/10 Inglês 5,0 Atividade de 
aprendizagem 

Festa das Nações: Escolher um país para 
apresentar. Deve falar o nome e a nacionalidade em 
inglês. Ex: My name is___. I’m from Brazil. I am 
brazilian. Trazer roupas, acessórios ou alimentos 
desse país. Não é necessário ter grandes gastos, 
apenas criatividade. 

24/10 Matemática 10,0 
 

Avaliação I 
 

Cap. 10 – Frações e números decimais, p. 164 a 182. 
- Adição de frações. 
- Subtração de frações. 
- Multiplicação de frações. 
- Divisão de frações. 

29/10 Português 10,0 
 

Recuperação I 
 

Cap. 10 – De olho na Natureza, p. 4 a 24. 
- Leitura e interpretação de texto. 
- Tipologia textual – Entrevista. 
- Sinais de pontuação. 
- Verbos. 
- Figuras de linguagem. 
- Adjetivos. 
- Advérbios. 

31/10 Matemática 10,0 
 

Recuperação I 
 

Cap. 10 – Frações e números decimais, p. 164 a 182. 
- Adição de frações. 
- Subtração de frações. 
- Multiplicação de frações. 
- Divisão de frações. 

04/11 História 8,0 
 

Atividades de 
aprendizagem  

4,0 – Para casa: Trabalho sobre os imigrantes. 
(orientações via agenda)  
4,0 – Em sala: Pesquisa no laboratório de 
informática sobre os imigrantes. 

05/11 Geografia 4,0 
 

Atividade de 
aprendizagem  

Para casa: Trabalho sobre os imigrantes. 
(orientações via agenda) Esse é o mesmo trabalho 
da disciplina de história.  

05/11 
Geografia e 

Arte 
4,0 

Atividade de 
aprendizagem 

Para casa: Visitar, com a família, um ponto 
turístico. Filmar o aluno explicando sobre esse 



ponto turístico escolhido. Enviaremos um bilhete 
para melhor explicação. 

04 a 
06/11 

Ed. Física 10,0 
Atividades de 
aprendizagem 

Atividade prática –  objetivo: comunicação, cooperação, 
respeito ao colega e avaliação física. 

Durante 
o 

Bimestre 
Ed. Física 10,0 

Atividades de 
aprendizagem 

Participação e desenvolvimento. 

06/11 Ciências 8,0 
Atividades de 
aprendizagem 

4,0 – Em sala: Misturas do dia a dia, receita 
preparada em sala.  
4,0 – Para casa: Filtro de areia, orientações na 
página 158. Trazer no dia 06/11 para a escola com o 
questionário da mesma página respondido.  

06/11 Arte 2,0 
Atividade de 

aprendizagem 
Em sala: Releitura das obras de Romero Britto. 

06/11 Inglês 10,0 Prova Countries and Nacionalities  -  Livro págs. 60 a 68 

07/11 Matemática 8,0 
 

Atividades de 
aprendizagem  

4,0 - Em sala: faremos uma visita ao Supermercado 
Condor. Para tanto os alunos deverão trazer 
dinheiro para comprar frutas. Onde trabalharemos 
medidas e eles pagarão e conferirão o troco. 
Enviaremos um bilhete para melhor explicação. 
4,0 – Em sala: Lista de exercícios sobre Medidas de 
comprimento e perímetro. 

04 a 
08/11 

Português 8,0 
 

Atividades de 
aprendizagem  

2,0 – Em sala: Entrevista. 
3,0 – Em sala: Paradidático Quilombo Quilombola.  
3,0 – Em sala: Produção de texto – Gênero: texto 
jornalístico.  

13/11 Inglês 5,0 Atividade de 
aprendizagem 

Em sala, atividade oral sobre os dias da semana em 
inglês (Days of the week). Treinar em casa com a 
música Jesus is my best friend. 
https://www.youtube.com/watch?v=tER4Jx6LyZk 

19/11 História 10,0 
 

Avaliação 
 

Cap. 9 – O mundo no Brasil, p. 64 a 74. 
Cap. 10 – Da África para o Brasil, p. 75 a 81 

20/11 Inglês 10,0 Recuperação da 
Prova 

Countries and Nacionalities  -  Livro págs. 60 a 68 

21/11 Geografia  10,0 
 

Avaliação 
 

Cap. 10 – Movimentos populacionais, p. 90 a 100. 
 

25/11 Ciências 10,0 Avaliação 
Cap. 10 – Propriedades da matéria, p. 124 a 132. 
Cap. 11 – Transformações da matéria, p. 133 a 146. 

27/11 Português  10,0 
 

Avaliação II 
 

Cap. 11 – Crianças em ação, p. 25 a 43. 
- Leitura e interpretação de texto. 
- Tipologia textual – jornal. 
- Verbos. 
- Plural e singular. 
- Pronome. 
- Sinais de pontuação. 
- Mau e Mal. 

 29/11 Matemática 10,0 
 

Avaliação II 
 

Cap.11 – Medidas e comparações, p. 183 a 207. 
- Sistema Monetário Brasileiro. 
- Medidas de tempo. 
- Medidas de massa. 
- Medidas de capacidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=tER4Jx6LyZk


02/12 História 10,0 
 

Recuperação 
 

Cap. 9 – O mundo no Brasil, p. 64 a 74. 
Cap. 10 – Da África para o Brasil, p. 75 a 81 

03/12 Geografia 10,0 
Recuperação 

 
Cap. 10 – Movimentos populacionais, p. 90 a 100. 

04/12 Ciências 10,0 Recuperação 
Cap. 10 – Propriedades da matéria, p. 124 a 132. 
Cap. 11 – Transformações da matéria, p. 133 a 146. 

05/12 Português 10,0 
 

Recuperação II 
 

Cap. 11 – Crianças em ação, p. 25 a 43. 
- Leitura e interpretação de texto. 
- Tipologia textual – jornal. 
- Verbos. 
- Plural e singular. 
- Pronome. 
- Sinais de pontuação. 
- Mau e Mal. 

06/12 Matemática 10,0 
 

Recuperação II 
 

Cap.11 – Medidas e comparações, p. 183 a 207. 
- Sistema Monetário Brasileiro. 
- Medidas de tempo. 
- Medidas de massa. 
- Medidas de capacidade. 

09/12 
Ensino 

Religioso 
8,0 

Atividades de 
aprendizagem 

2,0 – Em sala: Atividades do livro didático. 
6,0 – Em sala: Show de talentos.  

09/12 Arte  6,0 
 

Atividade de 
aprendizagem  

Em sala: Show de talentos. 
 

09/12 

Todas as 
matérias, 
exceto Ed. 

Física e 
Inglês 

2,0 
Atividade de 
aprendizagem 

Atividades realizadas em sala, em casa na apostila e 
cadernos durante o bimestre.  

Senhores Pais,  
 

Este cronograma traz o agendamento de todas as atividades avaliativas que serão realizadas durante o QUARTO 

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 médico 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. 
   

 Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

...................................................................................................................................... 
Termo de recebimento 

 

Atesto ter recebido o Calendário de Avaliações do 4º Bimestre do ano de 2019 do 4° ano – turma ____, do Ensino 

Fundamental I. Ciente das minhas responsabilidades, dato e assino o termo: 
 

Aluno(a): ________________________________________________________________________Data: _____/______/2019 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 


