
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES – AV1 - 3º BIMESTRE – 4º ANO MATUTINO E VESPERTINO 

 Brasília, 7 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

PERÍODO MATUTINO  PERÍODO VESPERTINO 

DATA- 4/9/18 (3ª FEIRA) - HORÁRIO: 
10h  

 DATA- 4/9/18 (3ª FEIRA) - HORÁRIO:  15h 

LOCAL: SALA DO SOE  LOCAL: SALA DO SOE 
 

INGLÊS – 20 a 22/8/2018 - 2ª a 4ª feira 

Unidade 7 –(Páginas 10,14,15 e 16) 

 (COMPARATIVES , GOING TO) 

  

 

 Estudar pelo livro e Caderno de Inglês 

HISTÓRIA– 23/8/18- 5ª FEIRA 

Unidade 3 –  (Páginas 40 a 48 ).  

 Brasília, um sonho que virou realidade.  

 O comício que ficou na história. 

 

 Providências para a construção de  

Brasília. 

 Brasília, o resultado de dois gênios. 

 Estudar pelo livro e Caderno de História. 

GEOGRAFIA – 24/8/18- 5ª FEIRA 

Unidade 3-   (Páginas 62 a 84). 

 Biodiversidade do Distrito Federal - Vegetação. 

 Plantas do cerrado e seu uso. 

 Fauna do Distrito Federal. 

 Cadê os bichos que viviam aqui? 

 Por que muitos animais deixaram de existir? 

 Estudar pelo livro e Caderno de Geografia. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 27/8/18 – 6ª FEIRA 

Unidade 4: Palavras para eternizar: Mundo, 

mundo, vasto mundo. (Páginas 121 a 127) 
 Sinais de acentuação gráfica. (Livro do 1º 

semestre). 
Unidade 7 –    Palavras para demonstrar:  

Entre sonho e realidade.   (Páginas 21 a 29). 

 Leitura e interpretação de textos. 

 Construção de frases. 

 Adjetivos – página 21. 

 Locução adjetiva – página 23. 

 Flexão do grau do adjetivo – página 24. 

 Plural de palavras terminadas em L/U. – 

página 28. 

 Atividades complementares páginas 173 e 

174. 

 Estudar pelo livro e caderno de Português 

CIÊNCIAS – 28/8/18 -  2ª FEIRA 

Unidade 7 – Máquinas: o que são? Para que 

servem?         

(Páginas 10 a 21/117) 

 De onde vêm os materiais? 

 

  As propriedades dos materiais, 

 Máquinas: o que são e para que servem? 

  Máquinas simples e complexas. 

 Estudar pelo livro e caderno de Ciências 

MATEMÁTICA – 29/8/18 – 3ª FEIRA 

Unidade 5- Dividir e construir. Ideias da 

divisão. 
(Páginas: 118 a 120). (Livro do 1º semestre). 

Unidade 7 – As Dimensões do Saber  

(Páginas: 10 a 28/153 a 157) 

 Divisão:  divisor com dois algarismos; 

 Três dimensões de figuras geométricas 

espaciais; 

 Área de figuras planas: centímetro quadrado e 

metro quadrado; 

 Área de figuras planas: centímetro quadrado e 

metro quadrado; 

 Organizações de informações em tabelas; 

 Problemas envolvendo as operações de: 

multiplicação e divisão; 

 Estudar pelo livro e caderno de Matemática 

 INGLÊS: As avaliações de Inglês serão aplicadas nos dias 20 a 22/8, 2ª a 4ª 

feira, na primeira aula de Inglês da semana, conforme grade horária de cada 

turma. Os resultados serão registrados no boletim escolar.  
Kênia Araujo Santana                                                                                          Ana Paula do Couto                                 

Coordenadora Pedagógica                                                                                  Orientadora Educacional               

 

Orientações Gerais: 

1- Os Componentes Curriculares de Arte, Ensino Religioso e Educação Física são avaliados no decorrer das aulas. 
2- Alunos ausentes nos dias de avaliação poderão fazer a 2ª chamada mediante requerimento e pagamento, via 

Portal Educacional ou secretaria do CBB, em até 2 dias úteis após aplicação da prova não realizada. Após esse 
período, desde que obedecido o calendário da 2ª chamada, o requerimento poderá ser realizado até 1 dia antes 

da aplicação da avaliação mediante o pagamento de nova taxa a ser consultada na secretaria. 
3- Serão aplicadas as avaliações de 2ª chamada no período contrario das aulas do discente. 

4- Valores das avaliações de 2ª chamada. 

Com o atestado médico R$ 30,00 (Trinta reais) 

Sem o atestado médico R$ 60,00 (Sessenta reais) 
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