
 

 

 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 1– VALOR: 3,0 (três pontos) 
PERÍODO DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

 
 

30/01 a 17/05 
 

 
 
 
 

 

Português / 
Redação, 

Matemática 
História / 

Geografia e 
Ciências 

 

Baseado no capítulo 1 módulo de História e Geografia “Primeiras Sociedades e culturas/ 
Orientação, representação e território”. 
Tema: Ser humano: ser social, cultural, histórico e transformador. 
➢ Sensibilização sobre o tema. 
➢ Organização e divisão dos grupos e temas. 
➢ Definição de funções entre componentes do grupo. 
➢ Uma breve pesquisa sobre o tema (livro didático, site de buscas etc.). 
➢ Culminância: Seminário para apresentação, os alunos, poderão utilizar cartazes, ou 
slides no pen drive. 
OBS: As pesquisas deverão ser realizadas na matéria (caderno) de projetos.  Todas as 
informações relacionadas às atividades da P1 estarão na matéria (caderno) de projetos. 
Seus trabalhos deverão ser um resumo do que você pesquisou, coloque apenas o que for 
importante. Não se esqueça da fonte de pesquisa, ou seja, o local que sua pesquisa foi 
realizada. A pesquisa é um meio de adquirir conhecimento sobre o tema abordado, ou seja, 
será forma de estudo. Entregue no prazo, pois o valor das pesquisas entregues fora da data 
não terá a mesma pontuação. 
Os materiais (ver página 101 (questões 3 e 4, livro de História e Geografia) para a construção 
da atividade deverá ser entregue no período solicitado por meio da agenda. 
Realização: classe e casa. As atividades propostas para casa serão encaminhadas pela 
agenda. 

Inglês Unit 1 - What makes a good friend? 

 
 

       AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2 – Simulado Interdisciplinar = 6,0 (seis pontos)  
DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

08/04 
Língua Portuguesa 

/ 
Redação 

Capítulo 01: Palavras sinônimas e antônimas. Palavras homônimas e parônimas. Capítulo 
02: Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Emprego do Onde e Aonde. 
Produção textual: texto narrativo. 

 
 

10/04 
Matemática 

 

Capítulo 01: Os números e suas histórias. 
O surgimento dos algarismos. Sistema de numeração egípcia, maia, romana e indo-arábico. 
Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais. Sequências numéricas 
recursivas. Composição e decomposição dos números naturais. 
Capítulo 02: Adicionar e subtrair números. Operações com números naturais.  Leitura, 
escrita, comparação e ordenação de números naturais. Problemas envolvendo diferentes 
significados da adição e subtração. Interpretação e representação de dados em tabelas de 
dupla entrada e gráficos. Cálculos com números naturais. 

 
 
 
 
 

12/04 

Geografia 
 

Capítulo 01: Oriente-se. 
Quem se movimenta: O sol ou a Terra?/ Direções cardeais. 
Capítulo 02: Representar lugares. 
A elaboração de mapas./ Os primeiros mapas./ As vistas de observação e os mapas./ A 
escala dos mapas. 

História 

Capítulo 1: Ser humano: Ser social, cultural e histórico. 
Os seres humanos mudam o mundo? / Ser humano: um ser social./ As ações humanas 
constroem a história./ O estudo da história./ Culturas e diversidade cultural. 
Capítulo 2: De onde vieram os seres humanos?O ser humano povoa o mundo./ Os fósseis e 
o estudo dos primeiros seres humanos./ Os seres humanos surgiram na África./ Da África 
para o mundo./ As primeiras atividades de sobrevivência./ As pinturas em cavernas./ 
Nomadismo e migrações: práticas que permanecem ativas. 

Ciências 

Capítulo 01. Fazendo Ciência. 
Labirinto dos cientistas./ Um cientista especial./ Investigue./ A natureza da sua cidade./ 
Explorando as Ciências da Natureza./ A hipótese de Charles Darwin./ Darwin: um, dos 
maiores cientistas de todos os tempos. 
Capítulo 02. Mistura de materiais. 
O dia a dia e as misturas. Substâncias e misturas. Identificando misturas. 

 
 

Horário de aula 
 

Inglês 

 
 

Unit 1 – What makes a good friend? 

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES E CONTEÚDOS DO I TRIMESTRE 
  SEGMENTO: FUNDAMENTAL I        ANO LETIVO: 2019       SÉRIE: 4o ANO 

 



 

 

OBSERVAÇÕES:  
1. FERIADOS E RECESSOS: Carnaval: 28/02 a 06/03; Páscoa: 18/04 e 19/04; Dia do trabalho: 01/05. 
2. 2ª CHAMADA - A inscrição deverá ser feita na Recepção da Escola pelo responsável do aluno, mediante a apresentação de atestado 

médico ou de justificativa por escrito até 48h após a falta, através do preenchimento do requerimento e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da parcela mensal (valor normal), por disciplina.  
A responsabilidade pela inscrição para 2ª Chamada é da família e não do Colégio Omega.  A ausência à 2ª Chamada implicará na 

atribuição da nota zero na respectiva avaliação sem prévia comunicação à família.  
O CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS 

 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO FORMAL- VALOR: 10,0 ( dez pontos) 

DATA DISCIPLINA (S) CONTEÚDO 

23/04 Redação Produção textual: reconto do livro “O mestre dos guarda-chuvas”. 

26/04 
Ciências 

 

Capítulo 03: Separação de misturas. Como separar sal de cozinha da água. Como separar 
água, sal e areia. Tratamento de água para o consumo. 
Capítulo 04: Transformação de materiais. Fenômenos climáticos no Brasil. Chuva. O ciclo 
da água. O ar. Exposição à luz. 
Capítulo 05: Poluição da água, do solo e do ar. Dois mundos do mesmo rio. Poluição da 
água, do solo e do ar + atitude. 

07/05 
 

História 
 

Capítulo 03: Do nomadismo à agricultura. 
Os humanos e a natureza./ Por que Pré-História?/ Como viviam os seres humanos no 
Paleolítico?/ As transformações do Neolítico. 
Capítulo 04: Das aldeias às cidades. 
Os humanos e suas invenções./ Depois da Revolução Agrícola./ Explorando o Neolítico./ As 
aldeias no Neolítico./ As primeiras cidades./ A Idade dos Metais. 
Capítulo 05: América dos ameríndios. 
Localizando nosso continente./ Como e quando chegaram os primeiros habitantes da 
América./ Descobrindo o que é América Pré-Colombiana./ Cultura e trabalho nas 
sociedades ameríndias./ Em nossas terras./ Habitações dos primeiros moradores do Brasil. 

10/05 
 

Língua Portuguesa 

Capítulo 03: Leitura e interpretação de texto. Compreendendo a língua: Elementos da 
narrativa.Você escreve: Notícia. 
 Capítulo 04: Leitura e interpretação de texto. Compreendendo a língua: Sinais de 
pontuação. Você escreve: Crônica. 
Capítulo 05: Leitura e interpretação de texto. Compreendendo a língua: Acentuação gráfica. 
Você escreve:Ortografia: Emprego de X e CH. 

14/05 Geografia 

Capítulo 03: O Brasil em partes menores. 
O país, os estados e o Distrito Federal./ Brasil- Divisão política atual./ Os municípios./ 
Territórios./ Limites, divisa e fronteiras.Capítulo 04: O Brasil não foi sempre assim. 
Divisão territorial em transformação./ As mudanças não param por aí./ As Grandes 
Regiões.Capítulo 05: Governos e cidadania.No Brasil, há uma democracia./ O sistema 
político brasileiro. 

17/05 Inglês 
Unit 2 - Why it is important to explore?/ 
Unit 3 - What benefits can sports bring? 

22/05      Matemática 

Capítulo 03: O espaço e as formas ao seu redor. Localização e orientação. Localizar por 
ordenadas. Pontos de referência, direção e sentido. Figuras geométricas espaciais. 
Planificações. 
Capítulo 04: A Matemática no dia a dia. Dinheiro e consumo. Problemas utilizando o 
Sistema Monetário Brasileiro. Problemas envolvendo diferentes significados da adição e 
subtração. Situações- problema. Arredondamento. Consciência sócia ambiental. 
Capítulo 05: Multiplicação e divisão. Problemas envolvendo diferentes significados da 
multiplicação. Problemas envolvendo multiplicação e divisão. Operações com números 
naturais. 

2ª CHAMADA 
Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 
                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 
  DATA DIA DISCIPLINA 

27/05 Segunda-feira Língua Portuguesa / 
Redação 

28/05 Terça-feira Matemática 

29/05 Quarta-feira Ciências / Inglês 

30/05 Quinta-feira História / Geografia 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA 
Horário da avaliação - Alunos do matutino: 14h30min 
                                       - Alunos do vespertino: 8h30min 
  DATA DIA DISCIPLINA 

10/06 Segunda-feira Língua Portuguesa / 
Redação 

11/06 Terça-feira História / Geografia 

12/06 Quarta-feira Ciências / Inglês 

13/06 Quinta-feira Matemática 

 


