Coordenação do Ensino Fundamental Anos Iniciais – 2º ao 5º ano
Petrolina, 1º de Agosto de 2019.

ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES GLOBAIS – II TRIMESTRE
4o ANO D – TARDE
Querida criança,
Você está recebendo o calendário das Avaliações Globais do II Trimestre. Portanto,
organize-se com antecedência, estude e tire as suas dúvidas com as professoras, a fim de
realizar com êxito todas as avaliações.
Lembre-se de estudar também pelas atividades registradas no caderno e
xerocopiadas.
DISCIPLINAS
CONTEÚDOS
PRODUÇÃO TEXTUAL  Produção de uma reportagem. pp. 104, 105 e 116.
Valor: 3,0
ATENÇÃO: As atividades serão realizadas durante as aulas, em
sala de aula e no laboratório de informática.
Textura com cola branca – p. 49 – Valor: 1,0;
ARTE
Texturas de materiais plásticos – p. 53 – Valor: 2,0;
Valor: 10,0
Desenho com diferentes texturas – p. 55 – Valor: 1,5;
Textura com papel preto – p. 57 – Valor: 1,0;
OBS: O livro será
Esfumaçado com borracha – p. 59 – Valor: 1,0;
recolhido para
Textura com barbante – pp. 61 e 63 – Valor: 2,0;
correção avaliativa.
Desenho livre usando uma das técnicas estudadas – p. 65 –
Valor: 1,5.
2 "GOOD SPORTS"
Pupil's Book
 Inside and outside activities page 18 (nº1), 21 ( nº 11);
LÍNGUA INGLESA
 Sports and Activities, sports equipments page 24;
Data: 21/08
 Relative calauses with WHERE page 19 (nº 5);
Quarta-feira
 Want to (affirmative and negative forms) page 19 (nº 4);
Valor: 10,0
 Adverbs of manner page 20 (nº 9);
Activity Book
 Adverbs of manner page 20 (nº 5,6);21.
 Relative Clause with WHERE page 20(nº 8);
 Inside and Outside activities page 23;
 Sports and activities, sports equipments page 24 (nº 1).
3 " HEALTH MATTERS"
Pupil's Book
Illnesses page 29 (nº4)
 O Tratado de Tordesilhas: uma linha dividindo o mundo – pp: 39
CIÊNCIAS HUMANAS E a 41.
 Capitanias Hereditárias: 15 lotes para explorar – pp. 41 a 45.
DA NATUREZA
 Sistema Cardiovascular – pp. 102, 103 e 105.
Data: 22/08
 A busca pelo ouro e os rios brasileiros – pp. 106 a 112.
Quinta-feira
 A hidrografia do Brasil – pp. 113 a 116.
Valor: 10,0
 Ciclo das águas – pp.117 a 120.








MATEMÁTICA
Data: 23 /08
Sexta-feira
Valor: 10,0
ENSINO RELIGIOSO
Data: 26 /08
Segunda-feira
Valor: 10,0
LÍNGUA
PORTUGUESA
Data: 27 /08
Terça-feira
Valor: 7,0
EDUCAÇÃO FÍSICA
Data: 28/08
Quarta-feira
Valor: 10,0

 Sistema de Numeração decimal – pp. 82 a 88;
 Leitura e escrita/ Composição e decomposição/Sequência
numérica/Antecessor e sucessor/Comparação (>, < e =).
 Poliedros e Corpos redondos – pp. 97 a 102;
 Fração – pp. 103 a 106;
 Medidas de comprimento – pp. 107 a114;
 Relação entre o metro e o centímetro
 Relação entre o quilômetro e o metro.
 Situações-problema envolvendo as quatro operações e os
conceitos trabalhados.
 Virtudes cardeais
 Prudência pp. 58 a 62.
 A virtude da Justiça pp. 63 a 66.
 A virtude da Fortaleza pp. 67 a 69.
 Adjetivo e locução adjetiva – pp. 59 a 61;
 Encontro consonantal e dígrafo – pp. 71 e 72;
 Substantivos (próprio, comum, primitivo, derivado e
coletivo) – pp. 86 a 95;
 Leitura e interpretação de reportagem – pp. 100 a 107;
 Aspas – pp. 108 a 110;
 Pronome pessoal do caso reto e oblíquo – pp. 110 a 113;
 Uso de a gente e nós – pp. 113 a 115.
Conteúdo das aulas práticas e teóricas no 4° ano:
O mapa do brincar: Jogos populares das regiões do Brasil.
Obs.: Será enviado material impresso.

CALENDÁRIO DE 2ª CHAMADA
 A avaliação de 2ª chamada será realizada para os alunos que por motivo de problema de saúde e outros
justificáveis, procurarem a coordenação para justificar a sua ausência. Em caso de doença apresentar o
atestado e em ambos os casos solicitar o requerimento de 2ª chamada para efetuar o pagamento na
tesouraria do colégio.
 O aluno deverá devolver com até dois dias de antecedência o canhoto de pagamento à coordenação.
ATENÇÃO: O aluno deverá comparecer ao colégio para a realização das avaliações de 2ª chamada, no
horário agendado e devidamente fardado e portando o material necessário para a realização da prova.
 As avaliações de 2ª chamada acontecerão de acordo com o cronograma abaixo:
DATA
DISCIPLINA
29/08 (quinta-feira)
Língua Inglesa, Produção Textual e Educação
8h (alunos do turno da Tarde)
Física
14 h (alunos do turno da Manhã)
30/08 (sexta-feira)
Matemática, Artes e Ensino Religioso.
8h (alunos do turno da Tarde)
14 h (alunos do turno da Manhã)
02/09 (segunda-feira)
Língua Portuguesa e Ciências Humanas e da
8h (alunos do turno da Tarde)
Natureza
14h (alunos do turno da Manhã)
 Para a realização das Avaliações de 2ª chamada, os alunos deverão comparecer ao Colégio nos dias
agendados, sempre às 8hs para os alunos do turno da TARDE e às 14hs para os alunos do turno da
MANHÃ com o fardamento completo.

