
 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES ONLINE/ PRESENCIAL - 4° BIMESTRE - 2021 

4° ANO B - PROFESSORA JEIELI 

DATA CONTEÚDOS VALOR 

03/11/2021 

1ª AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA (LIVRO 03) 
- Informando-se sobre pesquisa: páginas 64-65. 
- Desvendando infográficos, gráficos e tabelas: páginas 66-71. 
- Palavras com C,S,SS e Ç: páginas 82-88. 
- Acentuação gráfica – palavras paroxítonas e proparoxítonas: páginas 89-94. 
- Ponto de Chegada: páginas 102-103. 

4,0 

04/11/2021 

1ª AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA (LIVRO 03) 

- Frações: páginas 45-50. 

- Frações de inteiros: páginas 51-58. 

- Frações de uma quantidade: páginas 59-67. 

4,0 

30/11/2021 

2ª AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA (LIVRO 04) 
  - Analisando verbetes de enciclopédia: páginas 10-19. 
  - Concordância verbal: páginas 43-46. 
  - Sons representados por C, Ç e X: páginas 47-50. 

4,0 

01/12/2021 

2ª AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA (LIVRO 04) 
- Números com vírgula – décimos e centésimos: páginas 08-31. 
- Compras e vendas: páginas 31-38. 
- Representações pictóricas: páginas 46-49. 
- Gráficos: páginas 51-56. 

4,0 

02/12/2021 

AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS (LIVRO 04) 
- Estados físicos dos materiais: páginas 77-78. 
- Misturas: páginas 82-88. 
- Separação de misturas: páginas 89-93. 
- A fusão e a solidificação dos materiais: páginas 108-110. 
- Misturas e transformações na indústria: páginas 111-114. 

7,0 

03/12/2021 

AVALIAÇÃO DE GEOGRAFIA (LIVRO 03) 
- Produção, consumo e meio ambiente: páginas 136-137. 
- Os biomas do Brasil: páginas 139-144. 
- A interação humana com as diferentes formas de relevo: páginas 144-148.    
LIVRO 04 
- A organização e a administração: páginas 109-111. 
- As três esferas do poder público no Brasil e suas funções: páginas 115-118. 
- As fronteiras nacionais: páginas 133-136. 
- As fronteiras internacionais: páginas 137-139. 

7,0 

06/12/2021 

AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA (LIVRO 03) 
- A comunicação entre as pessoas: páginas 193-196. 
- A escrita: páginas 198-199. 
- Os meios de comunicação de massa: páginas 200-207. 
LIVRO 04 
- Os caminhos até chegar ao continente americano: página 163. 
- Migração e a expansão do conhecimento: páginas 167-168. 
- Diferentes fluxos migratórios e a sociedade brasileira: páginas 174-186. 
- A migração interna e as desigualdades regionais: páginas 187-189. 

7,0 

Durante o bimestre 

TRABALHO DE CIÊNCIAS 
Representação por meio de desenhos: os processos de separação de diferentes misturas.Participação e 
contribuição nos debates, realização das atividades durantes a aulas, apresentação de atividades, atividade 
para casa, aulas práticas. 

3,0 

Durante o bimestre 

TRABALHO DE GEOGRAFIA 
Representação por meio de desenhos: as três esferas do poder público e suas funções. 
Participação e contribuição nos debates, realização das atividades durantes a aulas, apresentação de 
atividades, atividade para casa, aulas práticas. 

3,0 

Durante o bimestre 

TRABALHO DE HISTÓRIA 

Representação por meio de desenhos: diferentes fluxos migratórios na sociedade brasileira. 
Participação e contribuição nos debates, realização das atividades durantes a aulas,apresentação de 
atividades, atividade para casa, aulas práticas.Participação e contribuição nos debates, realização das 
atividades durantes a aulas, apresentação de atividades, atividade para casa, aulas práticas. 

3,0 

Durante o bimestre 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Participação, comportamento, realização das atividades durante as aulas, atividades para casa, leituras, 
produção de texto, atividades de pesquisa. 

2,0 

Durante o bimestre 
MATEMÁTICA 
Participação, comportamento, realização das atividades durante as aulas, atividades para casa, jogos 
matemáticos, tabuada e outros. 

2,0 

CRONOGRAMA DE LÍNGUA INGLESA - PROFESSORA ANA CLAUDIA 

DATA CONTEÚDOS VALOR 

08/12/2021 

 AVALIAÇÃO  
 - Vocabulary - página 83 (students book) - valor: 1,25 
 - Grammar - página 87 (students book) - valor: 1,25 
 - Vocabulary - página 97 (students book) - valor: 1,25 
 - Grammar - página 101 (students book) - valor: 1,25 

5,0 

Durante o bimestre 

 EXERCÍCIOS  
 - Homework - páginas 92 e 93 (workbook) - valor: 0,5 
 - Homework - página 95 (workbook) - valor: 0,5 
 - Homework - páginas 97 e 98 (workbook) - valor: 0,5 
 - Homework - páginas 102 e 103 (workbook) - valor: 0,5 
 - Homework - páginas 106 e 107 (workbook) - valor: 0,5 
 - Homework - páginas 108 e 109 (workbook) - valor: 0,5 

3,0 

Durante o bimestre  PARTICIPAÇÃO E COMPORTAMENTO. 2,0 


