Cronograma de Avaliações - 4º Bimestre de 2017
4º ANO

Profª. Eliane

ORIENTAÇÕES GERAIS
Trabalhos/ Atividades Avaliativas:
Devem ser realizados em folha A4 branca. Todos os trabalhos e pesquisas devem ser feitos pelos alunos. Evite copiar exatamente com as palavras da Referência ou
Bibliografia utilizada. Trabalhos digitados não serão avaliados. Incentive a criança a escrever de forma legível e a ler o que escreve. Se for possível realize as
pesquisas de forma que o registro descreva a compreensão do (a) aluno (a). Caso haja atraso, por motivo justo, na entrega de alguma atividade, a tolerância
máxima é de dois dias com o decréscimo do valor do trabalho de 0,5 (meio ponto) para o atraso de (um dia) e 1,0 (um ponto) para o atraso de 2 (dois) dias, em
virtude da falta de pontualidade.
Provas
Nos dias das Provas será imprescindível que os alunos estejam pontualmente na escola para sua realização de acordo com a data prevista. É fundamental possuir os
materiais necessários (lápis grafite, lápis de cor, borracha, apontador e régua) para realização das avaliações sem tumultos. Caso o (a) aluno (a) necessite se
ausentar será preciso procurar a coordenação pedagógica e o tesoureiro e solicitar o requerimento de segunda chamada pagando o valor referente a R$ 30,00.
Caso apresente atestado médico dentro de 48h, contando com o dia que faltou, o aluno estará isento à taxa de segunda chamada, podendo marcá-la com a
coordenação e professora.
*As disciplinas de Música, Artes, Religião, e Educação Física, não constarão no cronograma 2017. Os especialistas utilizarão outros instrumentos de avaliação ao
longo do bimestre. Ocasionalmente haverá tarefa de casa. Atenção aos recados na agenda.Havendo alterações no Cronograma, todos serão comunicados via agenda
do (a) aluno(a).


Houve necessidade de uma mundança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.

Atenciosamente: SOP 1 (Serviço de Orientação Pedagógica) – Ed. Infantil ao Ens. Fundamental I.

MÊS DE OUTUBRO
Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

01

02
Início do 4º Bimestre

03

04

05

06

07

08
Olimpíadas

09 Semana da Criança

10 Semana da Criança
Noite do Pijama no Catre.

11 Semana da Criança
Retorno da noite do pijama.
Não haverá aula.

12 Feriado Nacional

13 Recesso Escolar

14

15
Dia do
Professor!

16

17

18

19

21

22

23

24 - P1 Língua Portuguesa:
Simulado.(Semelhante ao do
bimestre passado)

25

26 - P1 Matemática:
Simulado.(Semelhante ao do
bimestre passado)

20 Trabalho de história e
geografia: completar todo o
livrinho “No meu estado”.
Escolher um tema para
apresentação em classe.
Entrega: 10/11.
27

29

30

31 – P1 História: Segundo
Reinado: O trabalho escravo e
o trabalho livre. De escravos
para imigrantes. Lei áurea.
Pg. 92-105. Livro didático.



Trabalho avaliativo de
Português. Em classe.

Houve necessidade de mudança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.

28

MÊS DE NOVEMBRO
Domingo
05

Segunda-feira
06 - Semana de Oração

12

13

19 – Tarde de
Autógrafos
Encerramento
do Projeto
“Quem Lê
sabe mais”
Horário: 16h
às 17h 30min

20 - P2 Língua Portuguesa:
Verbo: tempo presente,
pretérito (perfeito e
imperfeito) futuro (do
presente e do pretérito,
concordância verbal,
concordância nominal.
Artigo: definido e indefinido
Plural: r/L/ao/s
27

26

Terça-feira
07 - Semana de Oração
P1 – Geografia: Industrialização e
urbanização: processo de
industrialização; indústria e
comercio; transporte das
mercadorias; caminhos da
produção no Brasil. Tipos de
indústria: indústria de base ou
pesada;indústria intermediária ou
bens de produção; indústrias de
bens de consumo;Tecnologia das
indústrias. Pg. 182-194. Livro
didático.
14 – Atividade Avaliativa de Inglês

21


28 – P2 História: simulado do
conteúdo do bimestre.

Quinta-feira
02 – Feriado Nacional

08 - Semana de Oração

09 - Semana de Oração
P1 Ciências: A matéria e suas
propriedades (caracterização e
propriedades da matéria) Os estados
físicos da matéria: sólido liquido e
gasoso; mudanças de estado.
Pg. 130-144.

Sexta-feira
03 – Recesso
Escolar
10 - Semana de
Oração

Sábado
04
11

Entrega do Livrinho
“No meu estado”

15 - Feriado
Proclamação da
República.
22

16Trabalho avaliativo de matemática.
Em classe.

17

18

23 – P2 Matemática: Operações com
decimais (adição, subtração e
multiplicação)
Operações com fração (adição,
subtração multiplicação e divisão)
Medidas e comparações
Área e perímetro

24

25

29

30 - P2 Geografia: Indústria e
Trabalho na cidade: Mudanças que
acontecem no trabalho.
Produtos propaganda e dinheiro:
Valor da propaganda; Dinheiro e
economia.
Responsabilidade individual e social:
Sustentabilidade.
Pg. 195-206.

Entrega do trabalho de
Inglês.

Trabalho avaliativo de Ciências.
Em classe.



Quarta-feira
01

Houve necessidade de mudança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.

MÊS DE DEZEMBRO
Domingo
03

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

01
08 Feriado Municipal

02
09

04 - P2 Ciências: Água: uma
matéria especial.Ciclo da
água; Estações de
tratamento; Saneamento
Básico.Pg. 145-157. Livro
Didático.
11 - Recuperação de
Geografia (Conteúdos da P1
e P2).

05 – Cantata de Natal (CATRE)
Recuperação de Língua
Portuguesa (Conteúdos da P1 e
P2).

06 – Recuperação de
Matemática (Conteúdos da P1 e
P2).

07 - Recuperação de
História (Conteúdos da P1 e
P2).

12 - Recuperação de Ciências
(Conteúdos da P1 e P2).

13

14

15 – Encerramento ano
Letivo (último dia de
aula)

16

17

18 Recuperação Final

19 Recuperação Final

20 Recuperação Final

21

22

23

24

25 Natal

26

27

28

29

30

10

31


Houve necessidade de mudança nas datas de Avaliações em relação as datas do Manual de Pais. Fiquem atentos ao Cronograma.

