Chapecó, 3 de agosto de 2017
Prezados pais/responsáveis,
Iniciaremos as etapas de avaliações, do segundo (3ºBim) bimestre para os alunos do 4º ano. Gostaria que
houvesse a assinatura de vocês na mesma para tomarmos ciência de que tudo está ocorrendo entre a parceria
família e escola.
Segue abaixo o calendário da mesma para a turma do 4º Ano do Ensino Fundamental I. Toda a avaliação e
trabalho tem o valor de 10,00 pontos.

AVALIAÇÕES I
DIA

DISCIPLINA

CONTEÚDO

17/08

Matemática

Números fracionários, livro p. 136-151.
Números decimais (parte 1), livro p. 153-165.

Quinta-feira
18/08

Português

Sexta-feira

21/08

Geografia

Interpretação e Produção textual (Discurso Direto e Indireto - Crônica,
carta, Discurso Político, Bibliografias e Carta aberta).
Adjetivo- Classificação: *Primitivo e derivado *Simples e composto *Pátrio.
Palavras com “g” e “j”.
Litoral brasileiro, livro p. 158-169.

Segunda-feira
23/08

Ciências

Sistema digestório, livro p. 93-102.
Sistema respiratório (parte 1), livro p. 104-108.

História

A luta dos escravos, livro p. 70-74.
Você sabe com quem está falando? Livro p. 75-78

Quarta-feira
24/08
Quinta-feira
DATAS DAS RECUPERAÇÕES I:
22/08/17 – 3ª feira, Matemática.
28/08/17 – 2ª feira, Geografia.
29/08/17 – 3ª feira, Português
30/08/17 – 4ª feira, Ciências.
31/08/17 – 5ª feira, História.

AVALIAÇÕES II
DIA

DISCIPLINA

18/09

Matemática

Segunda-feira
19/09

Português

Terça-feira

CONTEÚDO

Números decimais (parte 2), p. 166-175.
Medidas e comparações, livro p. 177-197.
Interpretação e Produção textual.
Advérbios.
Pronomes – (pessoal, possesivo, demonstrativo, definido e indefinido)
Variações linguísticas.
Palavras com “r” e “rr”

20/09

Ciências

Sistema respiratório (parte 2), livro p. 108-113.
Sistema cardiovascular, livro p. 115-125.

História

O Primeiro Reinado (1822-1831), livro p. 79-83.
As riquezas do café, livro p. 84-89.

Geografia

Riquezas minerais e vegetais, livro p. 170-174.
Produção de alimentos, livro p. 175-179.

Quarta-feira
21/09
Quinta-feira
22/09

Sexta-feira
DATAS DAS RECUPERAÇÕES II
25/09/17 – 2ª feira, Matemática.
26/09/17 – 3ª feira, Português.
27/09/17 – 4ª feira, Ciências.
28/09/17 – 5ª feira, História.
29/09/17 – 6ª feira, Geografia.

TRABALHOS/PESQUISAS/ATIVIDADES
DATA

DISCIPLINA

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇÕES

ENTREGA

11/08

Português

Produção Textual 1

05/09

Geografia

Praias: origem da areia, cor da
água do oceano, como se formam
as ondas, praias mais conhecidas
da região sudeste.

Terça-feira

14/09

História

Quinta-feira

15/09

Português

Quilombo dos Palmares:
localização, seu líder, conflitos,
rotina, organização dos trabalhos,
curiosidades.
Produção Textual 2

Tema – Saúde
*Este trabalho deverá ser feito
manualmente na folha de papel almaço
com ilustrações.
*Haverá apresentação oral deste trabalho
e o mesmo não deve ser lido.
*Este trabalho deverá ser feito
manualmente na folha de papel almaço
com ilustrações.
*Haverá apresentação oral deste trabalho
e o mesmo não deve ser lido.
Tema – Educação

Sexta-feira
27/09

Português

Quarta-feira
02/10

Ciências

Entrega do livro, relatório “Ler é
uma aventura”.
Perigos do Cigarro: pesquisar de
acordo com os temas sugeridos na
página do livro 126 e 127. Em uma
folha de cartolina preparar cartaz
referente ao tópico escolhido.

*Todas as quartas-feiras os alunos vão a
biblioteca, escolhem 3 livros, porém fazem
relatório de apenas 1 deles. Cada semana
informamos a ficha referente.
*Este trabalho poderá ser feito em dupla
ou individualmente.
*O mesmo deverá ser apresentado
oralmente.

*Conteúdos na agenda, em data próxima das avaliações.
Trabalhos/ Pesquisas (Parte escrita: 7,0 / Apresentação oral: 3,0), quando houver.
Obs. As reposições para as avaliações serão através de atestado médico, entregues a Orientadora Escolar.
Lembramos que a taxa para reposição de prova, sem atestado ou justificativa é de R$ 25,00.
Importante: As atividades/trabalhos deverão ser entregues impreterivelmente na data marcada em conformidade
com as recomendações da professora. Os trabalhos entregues em data posterior irão automaticamente ter nota
menor a cada dia de atraso.

ESTE PLANO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES NO DECORRER DO PROCESSO.
Atenciosamente,
Profª. Kênia Gomes

--------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------Destaque e entregue assinado a professora via agenda se recebeu este calendário de provas.

Assinatura Responsável: _________________________________________________________________________

