
  
 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS – 2ºTRIMESTRE - 4º ANO – 2016 
 

16/08 - terça-feira – Avaliação do livro paradidático “Hans Staden, um aventureiro no 
Novo Mundo” 
 

17/08 - quarta-feira – HISTÓRIA (4º A)  
A árvore que virou riqueza; A administração portuguesa no Brasil; da África para o Brasil; Do 

lado de cá do Atlântico; Livro pp. 60 até 81 
 

17/08 - quarta-feira – INGLÊS (4ºB e C) 
Unit 4 – Nice clothes! 

Estudar as peças de roupas; Estudar cores; Estudar descrição de roupas, cores com a frase 

HE’S WEARING.../ SHE’S WEARING; Estudar roupas de calor (HOT) e roupas de inverno 

(COLD);  Ouvir CD áudio; Fazer os exercícios  do DVD-ROM 
 

18/08 - quinta-feira – HISTÓRIA (4º B e C) 

A árvore que virou riqueza; A administração portuguesa no Brasil; da África para o Brasil; Do 

lado de cá do Atlântico; Livro pp. 60 até 81 
 

18/08 – quinta- feira  – INGLÊS – (4ºA) 

Unit 4 – Nice clothes! 

Estudar as peças de roupas; Estudar cores; Estudar descrição de roupas, cores com a frase 

HE’S WEARING.../ SHE’S WEARING; Estudar roupas de calor (HOT) e roupas de inverno 

(COLD);  Ouvir CD áudio; Fazer os exercícios  do DVD-ROM 
 

19/08 - sexta-feira – GEOGRAFIA 
Da produção ao consumo; A indústria; Do artesanato à indústria; O comércio; Os vendedores 

ambulantes; O trabalho das mulheres; Livro pp. 56 até 71 
 

22/08 - segunda-feira – Ensino Religioso 
Trabalho a ser realizado em sala de aula 
 

23/08 - terça-feira – MATEMÁTICA 
Quatro operações; Cálculo mental; Tabuadas; Problemas de duas operações; Multiplicação 

com dois fatores; Vezes 10, 100 e 1000; Multiplicação com fatores de mais de um algarismo; 

Divisão exata e inexata; Medidas de comprimento; Fração (representação e leitura)  

Livro pp. 162,163,164,165,166,167,188 e 189    

Geometria pp. 72 a 81                            

Caderno de atividades pp. 37, 39, 44, 51 e 68 

 
24/08 - quarta-feira – CIÊNCIAS 
Outras relações ecológicas; Os alimentos; A digestão e o sistema digestório. 

Livro pp. 38 até 55 
 

25/08 - quinta-feira – PORTUGUÊS 
Leitura e interpretação de texto; Encontro vocálico; Substantivo simples e composto; Adjetivo; 

Ortografia – EZ/EZA; Pronome Pessoal do caso reto; Pronome de tratamento; 

Livro pp. 120, 121,122,123 , 134, 135 , 142 e 143. Caderno de atividades pp. 44, 45,46 e 48. 
 

Estude diariamente!  Procure um lugar tranquilo e arejado! 


