Cronograma de Provas Trimestrais
4º ano / 2º Trimestre

Data

Disciplina

17/08
(2ª feira)

Língua Portuguesa

19/08
(4ª feira)

Geografia

21/08
(6ª feira)

Matemática

24/08
(2ª feira)

História

25/08
(3ª feira)

Inglês

26/08
(4ª feira)

Arte

28/08
(6ª feira)

Ciências

Conteúdo



Interpretação de texto: notícia.
Gramática: verbos (presente, passado e futuro) e concordância
verbal.
 Pontuação.
 Ortografia: AM / ÃO e ESA / EZA.
Retomar os exercícios do caderno, do livro e da pasta de interpretações
de texto.
O uso dos recursos naturais:
 Usar sem abusar – livro p. 66 a 70.
 O solo e a cobertura vegetal – livro p. 72 a 77
 Situações-problema envolvendo as quatro operações.
 Algoritmos das operações: adição, subtração e multiplicação.
 Leitura e representação de frações.
 Geometria: planificação de sólidos geométricos e cópia de figuras.
Retomar os exercícios do caderno, do livro e da pasta de situaçõesproblema.
 Escravidão na colônia – livro p. 50 a 53.
 Resistindo à escravidão – livro p. 62 a 64.
Reler os textos do livro e do caderno. Rever suas anotações e
construir esquemas sobre os conteúdos estudados.
Unit 5:
 Describe weather today and yesterday(is, was and were)
 Yesterday was windy.Leaves were everywhere.
Unit 6:
 Describe how things feel, look,smell, sound and taste.
 Adjectives to talk about the five senses.
 It tastes delicious. It feels soft.It smells nice.
 It sounds bad.It looks terrible.
Rever as atividades do livro e do caderno.
 Arte Popular Brasileira.
 Arte Naif – temática, planos da imagem e composição.
Reler o texto de apoio. Dica: Apreciar obras de artesanato popular
observando suas características. Fique atento aos temas, cores e
materiais utilizados pelos artistas.
 O ciclo da água – livro p. 64 e 65.
 Os estados físicos da água – livro p. 66 e 67.
 De onde vem a água? – livro p. 73 a 79.
Reler os textos do livro, as anotações do caderno e os registros das
atividades complementares em laboratório.

Período de provas substitutivas – 31/8 a 04/9 (as provas serão aplicadas no período oposto às aulas)
Procedimento: Os pais devem fazer requerimento na secretaria e verificar na agenda do aluno o dia e horário
determinado.
É importante lembrar que há uma taxa por prova trimestral substitutiva aplicada conforme consta nas normas e
procedimentos 2015 (incluso na agenda escolar).

