
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        

PÁGINAS E/OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS / 2020 

FILOSOFIA Estudar  Capítulo 3 – O querer e o poder - págs. 44 a 61 do livro de Filosofia / /  Ativi-
dades do livro  e caderno. 

REDAÇÃO Estudar revisando o gênero “Notícia” - págs. 166 a 168 do livro de Linguagens /  Ati-
vidades do livro, impressas e caderno. 

PORTUGUÊS (GRAMÁTICA / 
 INTERP. TEXTUAL /  

ORTOG. E CALIGRAFIA) 

GRAMÁTICA/ INTERPRETAÇÃO: Estudar revisando os conteúdos de substantivos 
e adjetivos - págs. 106, 107, 112, 113, 119 da Gramática /  Revisar linguagem formal 
e informal -  págs. 174 a 178 do livro / Atividades do livro, impressas e caderno. 

ARTE 
Estudar Tema 4: Paisagens naturais - págs. 61 a 75 / Tema 5: Paisagens urbanas - 
págs. 76 a 91 do livro / Revisar pela atividade da plataforma / Revisar por meio das 
atividades dos livros, impressas (ou digitais) e anotações no caderno. 

HISTÓRIA  E 
GEOGRAFIA 

HISTÓRIA: Estudar revisando os conteúdos e atividades das págs. 38, 39, 42, 
43 e 56 a 58 do livro referentes aos assuntos “O surgimento da agricultura e da 
criação de animais; O engenho da cana-de-açúcar e A riqueza do açúcar no Brasil” / 
Atividades impressas e do caderno de atividades - págs. 14 e 21. 
GEOGRAFIA: Estudar os conteúdos da unidade 5- Natureza e sociedade: clima e 
formações vegetais - págs. 76, 77, 80 a 84 e 86 e 87 do livro / Atividades impressas e 
págs. 32 e 33 do Caderno de Atividades. 

INGLÊS 

Estudar: Nouns and Subject Pronouns    -  pág. 78 do Hello Kids / Verb To be (Affir-
mative, Negative and Interrogative Forms) (Estudar somente a forma longa.)   - págs.  
41, 67 e 79 do  Hello Kids / Jobs   -  pág.  75 do  Hello Kids  / Estudar atividades e 
slides disponíveis na plataforma. 

MATEMÁTICA /  
TABUADA/ EDUC. FINAN-

CEIRA 

MATEMÁTICA: Estudar: Adição, subtração, multiplicação e divisão com números 
naturais referente as unidades 4, 5 e 6 do livro de Matemática / Estudar revisando as 
unidades 4, 5 e 6 e pelas listas de atividades trabalhadas nas aulas como forma de 
aprendizado (disponibilizados na plataforma). 
TABUADA / EDUC. FINANCEIRA: Estudar revisando as 4 operações matemáticas 
(Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão), assim, como suas operações inversas, 
termos e palavras mágicas que possam ajudar a identificar a(as) operação(ões) na 
situação problema / Estudar revisando pelas listas de atividades disponibilizadas na 
plataforma.  

CIÊNCIAS NATURAIS 
 Estudar Unidade 4: O AMBIENTE E SEUS COMPONENTES - págs. 50 a 67 do livro 
/ Revisar  atividade da plataforma / Revisar por meio das atividades dos livros, im-
pressas (ou digitais) e anotações no caderno. 

ENSINO RELIGIOSO 

Estudar Unidade 1 – Sinceridade – págs. 08 a 19 / De coração aberto – págs. 08 e 09 
/ Lutando contra o gigante – págs. 10 a 13 / Jeitos de ser: Sufismo no islamismo – 
pág. 18 do livro / Texto bíblico: 1º Samuel 16, 14-23; 17,1-54 /   Pesquisa bíblica 
(consulta permitida durante a avaliação) 

 

DIAS HORÁRIO DISCIPLINAS  
14.12.2020 

10h  às 
20h30min 

 

Filosofia /  Redação  

15.12.2020 
Português (Gramática x Ortografia x 
Caligrafia x Interpretação Textual) / 

Arte 
16.12.2020 História e Geografia / Inglês 

17.12.2020 
Matemática e Tabuada x Educ. 

Financeira / Ciências 
18.12.2020 Ensino Religioso 

 
 

IMPORTANTE:  As  avaliações  serão  realizadas,  de  forma 
               online,  através da Plataforma Zoom Educa. 

 

08/12 – Dia da Imculada Conceição 

25/12 – Natal 

31/12 – Reveillon 

       

 
 
 

 

Nesse momento de paz, onde todas as pessoas se abra-
çam, se entendem, se cumprimentam e buscam por novos so-
nhos, para tentar descobrir a razão de ser feliz de verdade, que-
remos desejar que os seus passos nunca estejam sós; estejam 

sempre amparados pelos querubins e arcanjos que têm a missão 
de caminhar com você segurando firme em suas mãos, para que 
os seus pés nunca venham a tropeçar no meio do caminho. 

Que neste Natal você possa sentir a presença de Deus, a 

presença da paz, do amor e do perdão. 
 

FELIZ NATAL!  BOAS FÉRIAS!! 
 

 
 

 
 

  

  

 

 

ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES DE  

NIVELAMENTO ONLINE - 4º ANO AxBxC 


