CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES BIMESTRAIS - 4º ANO AMARELO- 4º BIMESTRE
Objetivos
Ler e interpretar um texto no presente contínuo.

Onde encontrar

Como estudar

Páginas 70 a 75.

Inglês

Quarta- feira
(29/11/2017)

Data Disc.

Ouvir CD e refazer os exercícios da
apostila.
Ouvir e tirar informaçoes de um texto .

Páginas 81,82 e 83

Compreender as relações alimentares entre os seres vivos.
Ciências

Quinta-feira (30/11/2017)

Ler e interpretar texto informativo;

Páginas 265 a 268; 275;
279 a 282;

Identificar os produtores e os consumidores na cadeia alimentar.
Rever as atividades realizadas na
apositla e caderno, realizar outras
similares.

Entender a importância ecológica dos organismos decompositores.
Compreender o papel dos animais detritívoros e necrófagos na natureza
Páginas 287 a 289; 291 a 293
Identificar os produtores e os consumidores na cadeia alimentar.

Ler e entender anúncio publicitário.

Língua Portuguesa

Sexta- feira (01/12/2017)

Perceber os elementos verbais e visuais que constituem o anúncio publicitário.

Páginas 39 a 51.

Aprimorar o conhecimento da ortografia: identificação e escrita de palavras com
encontro consonantal.

Rever as atividades realizadas na
apositla, caderno e pasta fecho
Romeu e Julieta e realizar outras
similares.

Ler e entender texto instrucional.
Compreender a estrutura do texto instrucional.
Páginas 53 a 60.
Perceber o emprego de substantivos, adjetivos, verbos de ação e advérbios no texto
instrucional.
Aprimorar o conhecimento da ortografia: r em início de palavras e rr entre vogais.
Conhecer e usar a escrita do Real.
Páginas 183 a 192

Resolver situações-problema envolvendo reais.
Matemática

Segunda-feira (04/12/2017)

Conhecer e usar alguns conceitos da matemática financeira.

Comparar frações de um mesmo todo- referência.

Páginas 197 a 203

Realizar o algoritmo convencional da multiplicação com os dois fatores tendo dois
ou mais algarismos.

Rever as atividades realizadas na
apositla, caderno quadriculado e
pasta fecho Romeu e Julieta e
realizar outras similares.

Páginas 208 a 211
Resolver situações-problema envolvendo situações de multiplicação.
Identificar o retângulo como um paralelogramo.
Páginas 214 a 220

Identificar o meridiano de Greenwich como principal meridiano e os hemisférios
Oriental e Ocidental.
Localizar o hemisfério onde se localiza o Brasil.
Geografia

Terça-feira (05/12/2017)

Reconhecer e classificar quadriláteros.

Páginas 138 a 147.
Rever as atividades realizadas na
apositla e caderno e realizar outras
similares.

Reconhecer a importância do meridiano de Greenwich e da linha do Equador para a
localização cartográfica
Compreender a organização política dos estados brasileiros.
Páginas 148 a 153 , 159 e 160.

Produção de texto
História

Quinta- feira
(07/12/2017)

Quarta- feira
(06/12/2017)

Identificar as funções dos integrantes de cada um dos três poderes do governo
estadual.

Produzir texto publicitário

Páginas 46 e 47

Estudar trechos da primeira constituição do Brasil e perceber que ela retratava os
valores econômicos, sociais e culturais da época.

Páginas 101 a 104

Conhecer o que aconteceu a índios e negros durante o período imperial.
Páginas 109 a 120
Identificar o que os grupos de fazendeiros, grandes comerciantes e políticos
pensavam a respeito de negros e índios.

A partir da proposta realizada em
sala e revisão feita em sala/casa
relembrar as características desse
gênero textual.O mais importante é
garantir a construção mental,
aumentar o repertório, ampliando
assim os registros escritos e o
vocabulário.

Rever as atividades realizadas na
apositla e caderno e explicar para
um adulto o que entendeu

