
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO SS. SACRAMENTO  

ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS  

  

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES III UNIDADE -  4º ANO 

ATIVIDADES AVALIATIVAS – 1  

  

  

  

20/10 (Terça – feira) – Língua Portuguesa  

Capítulo 11: Leitura, compreensão e interpretação de texto sobre os gêneros: 

Tirinha e histórias em quadrinhos. Identificação dos elementos que constituem 

as HQs como: Tipos de balões (fala, grito, pensamento, cochicho e outros); 

/Onomatopeias (palavras que representam os sons de alguns elementos, como 

ruídos, sons da natureza, barulhos de máquinas etc.); Personificação ou 

prosopopeia (atribuição a objetos inanimados ou seres irracionais, sentimentos 

ou ações próprias dos seres humanos); Fala do narrador. Polissemia (palavras 

com mais de um sentido).   

Capítulo 12: Leitura, compreensão e interpretação sobre o gênero: Texto 

científico (relatos de experiências científicas e artigos). Infográfico (identificação 

e interpretação). Palavras formadas pela terminação – AGEM.   

Capítulo 13: Leitura, compreensão e interpretação de texto sobre os gêneros:  

Poema, poesia e poesia visual. Palíndromo.  

                                    

21/10 (Quarta – feira) – Inglês  

Capítulo 11: One, two, three, study with me.   

Capítulo 12: Let's take a train.  

  

22/10 (Quinta – feira) – História e Geografia História   

Capítulo 11: De tão longe ao Brasil.  

Capítulo 12: Caminhando pelo Brasil.   

Capítulo 13: Recomeçar em um novo lugar.                                                     

  

23/10 (Sexta – feira) –   Matemática  

Capítulo 11: Números decimais. (Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números decimais; Representação do sistema monetário brasileiro, localização 

na reta numérica de quantias expressas som a forma decimal, resolução e 

elaboração de situações problema envolvendo compra e venda; Cálculos 

mentais por escrito, exatos e estimados de resultados de adições e subtrações 

de números decimais).   

Capítulo 12: Números racionais e sua representação fracionária. (Leitura e 

escrita de números racionas representados nas formas fracionária e decimal; 

Relação entre números escritos nas formas decimais e fracionária; 

Representação de diferentes frações (meio ou metade, terços, quartos, quintos, 

sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos e centésimos; resolução de problemas 

matemáticos envolvendo números racionais, cálculo de frações de quantidade).   



Capítulo 13: Comparar e operar com frações. (Escrita e leitura de frações 

menores, maiores e iguais à unidade; Comparação e ordenação de frações; 

frações equivalentes, adição e subtração de frações).  

                                                        

26/10 (Segunda – feira) – Ciências  

Capítulo 11: O que são microrganismos?   

Capítulo 12: Microrganismos a serviço do ser humano.   

Capítulo 13: Doenças causadas por microrganismos.  

  

27/10 (Terça – feira) – Arte Capítulo 11: As máscaras.  

Pintura de tela retratando uma das esculturas do artista 

Vittorio Brecheret.   

  

OBSERVAÇÕES: A avaliação da II Unidade terá duas etapas: Atividade 

Avaliativa 1 e Atividade Avaliativa 2 ambas com o valor de 5,0 pontos.   

A avaliação será postada às 15h e estará disponível para reenvio até às 13h do 

dia seguinte, lembramos que a devolutiva deverá ser feita EXCLUSIVAMENTE 

PELA PLATAFORMA.   

Durante a semana avaliativa os alunos continuarão tendo aulas on-line, porém 

duas, de acordo com o cronograma adaptado abaixo.  

A semana de revisões para as Atividades Avaliativas I será de 05/10 a 08/10.  

Utilizem todo material didático para estudo: Os livros didáticos, as aulas on-line 

(do SAS, da Plataforma E-orbit e o EUREKA) e as folhas de atividades.  

  

HORÁRIO ADAPTADO AO PERÍODO DE AVALIAÇÕES  

  

4º Ano A e B  

  

HORÁRIO  SEG  TER  QUA  QUI  SEX  

13:30 – 14:00  PORT  HIST  INGLÊS  MAT  CIÊN  

14:20 – 14:50  ENS. REL  EI  GEO  ARTE  ED. FÍSICA  

  

4º Ano C e D  

  

HORÁRIO  SEG  TER  QUA  QUI  SEX  

13:30 – 14:00  ENS. REL  EI  GEO  ARTE  ED. FÍSICA  

14:20 – 14:50  PORT  HIST  INGLÊS  MAT  CIÊN  

  

                                                                                          

                                                                                         Bons estudos! Sucesso!  

Equipe pedagógica  
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