ROTEIRO DAS AVALIAÇÕES ON-LINE
/ PRESENCIAL - 4º ANO AxBxC
DIAS

DISCIPLINAS

26.04.20121
27.04.2021

Ciências / Ens. Religioso
Filosofia / Redação
Matemática / Tab. x Educ. Financeira /
28.04.2021
Geografia
Arte / História
29.04.2021
Português (Gramática x Ortografia x Cali30.04.2021
grafia x Interpretação Textual) / Inglês

Dia 07 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. A
data, foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em
1948 com o objetivo de conscientizar a população sobre a
qualidade de vida e os principais fatores que afetam a saúde.
De acordo com o conceito definido pela OMS “a saúde é um
IMPORTANTE:
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não
 Todas as avaliações acontecerão de forma totalmente on- apenas a ausência de doença ou enfermidade”.
line e serão respondidas através da Plataforma Zoom Educa.
Para tanto, é necessário fazer cadastro prévio seguindo todas
as orientações disponíveis no nosso site
04/04 – Páscoa
www.madresavina.com.br, na parte dos Tutoriais.
07/04 – DIA MUNDIAL DA SAÚDE
 Durante a aplicação das avaliações, o aluno deverá também,
13/04 – Dia do Hino Nacional
estar logado e presente no Aplicativo Zoom (Sala de aula
18/04 – Morte de Madre Savina /
virtual), fardado e com a câmera ligada, para ser monitorado e
Dia Nacional do Livro Infantil
19/04 – Dia do Índio
tirar suas dúvidas durante a avaliação com o professor.
21/04 – Dia da Inconfidência Mineira/ Tiradentes
 O aluno deverá seguir rigorosamente o horário de início e
22/04 – Chegada dos Portugueses ao Brasil
término das avaliações – MANHÃ: 7h20 às 11h / TARDE:
Dia Mundial do Planeta Terra
13h20 às 17h.
24/04 – Beatificação de Madre Savina Petrilli
Durante a semana de avaliação, não haverá aulas.
28/04 – Dia Internacional da Educação

PÁGINAS E/OU ASSUNTOS A SEREM ESTUDADOS / ABRIL – 2021
CIÊNCIAS NATURAIS
ENSINO
RELIGIOSO
FILOSOFIA
REDAÇÃO
MATEMÁTICA/ TAB. X
EDUC. FINANCEIRA
GEOGRAFIA
ARTE
HISTÓRIA
PORTUGUÊS (GRA. /
ORTOG. E CALIG. /
INTERP. TEXTUAL)

INGLÊS

Estudar: Unidade 1: Capítulo 6: A Lua e Seus Movimentos - págs. 36 e 37 do livro / Unidade 2: Capítulo 7: O solo; Permeabilidade dos solos; Erosão; Desertificação ; Cuidados com o solo - págs. 38 a 49
do livro / Revisar as págs. 10 e 11 do Caderno de Criatividade que acompanha o livro / Revisar pelas
anotações no caderno e tarefas impressas.
Estudar capítulo 3 – Crescer no Amor – págs. 26 a 35 / Capítulo 4 – Respeito à Natureza – págs. 36 a
43 / Texto bíblico estudado: 1ª Carta de João 4, 7 – 21. / Trazer a Bíblia para avaliação (uso obrigatório).
Estudar textos complementares: O Pensamento / O que desejar / Atividade no caderno e impressas.
Estudar revisando o gênero textual “Anúncio publicitário” presente nas págs. 36 a 40 do livro de Produção Textual (Marcha Criança). Não esqueça de estudar revisando pelas atividades do livro, impressas e anotações no caderno.
MATEMÁTICA: Estudar: Unidade 4: Adição e Subtração com os números naturais - págs. 141 a 161
do livro / Caderno de Atividade - págs. 36 a 40.
TABUADA/EDUC. FINANCEIRA: Estudar: Operações de Adição, Subtração e Multiplicação: Termos,
Continhas e Situações Problemas. / OBS. Estudar pelas tabuadas feitas no caderno da disciplina e de
matemática e pelas listas de atividades.
Estudar revisando os conteúdos “Migração e Limites territoriais; Orientação e o Município” - págs. 39,
40, 46 a 53, 56 a 58 do livro / Estudar pelas atividades do Caderno de Atividades, caderno e impressas.
Estudar: Tema2: A escola; Escolas indígenas; O Brasil e suas escolas; Escolas rurais; Escolas sustentáveis; Escolas de danças; Conservatórios; Escolas de Teatro - págs. 24 a 33 do livro / Estudar revisando pelas atividades impressas e anotações no caderno.
Estudar revisando os conteúdos da unidade 3- O trabalho no campo - págs. 36 a 47 do livro / Analise
as atividades impressas, do caderno e do Caderno de Atividades.
Estudar revisando “Encontros consonantais” e “Dígrafos”; Uso de “s/ss”; Uso de “s/z” nas págs. 34 a
39 e 44 a 46 da Gramática / Estudar revisando o gênero textual “Anúncio publicitário” nas págs. 36 a
40 do livro de Produção Textual (Marcha Criança). Não esqueça de estudar pelas atividades do
livro, impressas e anotações do caderno.
Estudar: Unit 02 – At Home with Friends – págs. 20 a 31 ; Extra Practice – págs.114 e 115 do Hello
Book / Workbook – págs 139 e 140 / Unit 04 – At the Fun Run! – págs 38 a 47 e págs 104 e 105 do
Shine On Book / Estudar revisando pelas atividades impressas e anotações no caderno.

AMIGUINHOS(AS),
Em dias de Avaliações lembrem-se de levar à Escola: LÁPIS GRAFITE, BORRACHA, APONTADOR, LÁPIS DE COR, RÉGUA, ETC.
Lembramo-lhes, outrossim que somente participará da Avaliação de Ensino Religioso, o aluno que portar a Bíblia, pois a Avaliação
será com consulta a esta (NÃO É PERMITIDO EMPRÉSTIMO EM SALA) Não conte com os empréstimos amigáveis, eles não são seguros e
nem permitidos pela escola.

