CIEI – 1º BIMESTRE 2018 - CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES

4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL I
*As datas apresentadas poderão sofrer alterações devido às questões diárias/ pedagógicas.

Data da
avaliação
13/03
13/03
14/03
15/03
15/03
16/03
16/03
19/03
20/03
21/03
22/03

22/03
27/03
28/03
30/03
02/04

02/04
03/04
03/04
05/04
05/04
05/04
06/04
10/04

Disciplina

Conteúdo

CIÊNCIAS

Início do trabalho sobre Sistemas do Coro Humano.

MÚSICA

Trabalho sobre gêneros musicais, usando a aflauta doce.

INFORMÁTICA

Edição gráfica: recursos e ferramentas para edição, formatação e diagramação.

MATEMÁTICA

Gráficos e tabelas

TRABALHOS
MANUAIS
MATEMÁTICA
ARTES
PORTUGUÊS
MATEMÁTICA
PORTUGUÊS
INGLÊS
TRABALHOS
MANUAIS
EDUCAÇÃO
FÍSICA
ESTUDOS
SOCIAIS
ARTES

CAPOEIRA
JUDÔ
CIÊNCIAS
EDUCAÇÃO
FÍSICA
INGLÊS
FUTEBOL
DANÇA
NATAÇÃO
MÚSICA
PORTUGUÊS

Customização da ecobag (Tema – “Ações de Paz”).
Sistema decimal (classe dos milhões; ordem, classe e valores do numeral; composição e
decomposição; valores absoluto e posicional).
Desenho e colagem – figurino de/da moda
Interpretação textual
Ditado de numerais (escrita de numerais cardinais, ordinais, romanos; cálculo mental).
Produção textual (texto narrativo com introdução, desenvolvimento e conclusão)
Fechando as observações sobre o desenvolvimento da UI: Classroom language/ external factors
that encourage us.
Descanso de maçaneta/ Serpentina - Páscoa
Fechando as observações sobre o desenvolvimento da UI: registro das dificuldades encontradas
na aceitação de regras e combinados; criação de estratégia para problemas encontrados.
Atitudes, valores, princípios de convivência; direito e deveres do cidadão; opinião; propaganda;
cidadania.
Desenho e colagem com tecido.
Fechamento das observações sobre Golpes básicos, meia lua, armada, queixada e compasso.
Técnicas de Ukemis com movimentação.
Características do corpo humano, dentição e higiene pessoal.
Fechamento das observações sobre os Fundamentos do Handebol.
Occupations; present simple; frequency adverbs; adjectives.
Fechamento das observações sobre finalização estática e movimentos com ambos os pés.
Técnica de pequenos saltos e composição coreográfica.
Fechamento das observações sobre nados crawl e costas. Saídas e viradas simples.
Características sobre gênero musicais.
Letras e fonemas, número de sílaba e classificação; tonicidade e classificação; Encontros vocálicos

10/04

11/04
11/04
12/04
25/04 (4ª feira)
26/04 (5ª feira)
27/04 (6ª feira)

(ditongo, tritongo e hiato); encontro consonantal (separável e inseparável); dígrafo; tipos de
frases. Ditado (palavras e frases – sinais gráficos e sinais de pontuação).
INFORMÁTICA
ESTUDOS
SOCIAIS
MATEMÁTICA
AVALIAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO
AVALIAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO
AVALIAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO

Cartilha digital – trabalho em Equipe: “O que não fazer na Internet”.
Poderes e governos; contrastes sociais; serviços público e privado.
Adição (três parcelas, subtração (com recurso): termos; prova real; algoritmo e situações
problemas). Ditado de cálculo mental.
Português e Ciências
Inglês e Estudos Sociais
Matemática

*Não haverá segunda chamada de Recuperação.
1ª Unidade de Investigação: Quem somos nós
“As ações e opiniões das pessoas são consequências de fatores externos que influenciaram suas crenças e valores.”

