Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2018.
Prezados Pais, Mães ou Responsáveis,
Segue o calendário das fichas avaliativas MENSAIS referentes ao I Bimestre de 2018
do 4º ano do Ensino Fundamental.
Informamos que os alunos deverão estudar pelos livros didáticos, os cadernos e as
folhas xerocadas.

DATA

FICHAS AVALIATIVAS MENSAIS – DE 02 A 08 DE MARÇO
DISCIPLINA
CONTEÚDOS

02/03

História

05/03

Ciências

06/03

Geografia

07/03

Matemática

08/03

Língua
Portuguesa

- Unidade 1: A chegada a um novo mundo
* Capítulo 1: Buscando novos caminhos
Páginas 8 a 17.
- Unidade 1: Mundo microscópio
Páginas 14 a 23.
- Unidade 1: O Município
* Capítulo 1: O Município está dentro do estado e do
país
Páginas 10 a 19.
- Ordem crescente e decrescente;
- Os números e suas ordens;
- Comparação de números naturais;
- Números até quatro algarismos (unidade de milhar);
- Sistema de numeração decimal;
- Composição e decomposição dos números;
- Situações-problema envolvendo as quatro operações.
Páginas 21 a 39; 129 a 132; 137 a 140; 158 a 162; 191 a
194.
- Compreensão textual;
- Gênero textual: Relato pessoal;
- Ordem alfabética / Dicionário;
- Separação silábica e classificação;
- Encontro vocálico e consonantal;
- Substantivo próprio e comum.
Páginas 16 a 28; 138 a 144; 283 a 285.

Comunicamos que os responsáveis pelos alunos que perderem as fichas avaliativas
mensais e/ou bimestrais deverão fazer a solicitação da ficha de 2ª chamada junto à tesouraria do
Colégio. Lembramos que é de responsabilidade do representante legal do aluno essa
solicitação.
As fichas avaliativas de 2ª chamada serão realizadas no próprio Colégio, ao final de cada
bimestre letivo, somente nos dias definidos pela Coordenação, no contra turno. As fichas
avaliativas referentes ao I Bimestre (meses de março e abril) acontecerão nos dias 24 e 25 de
abril.
Atenciosamente,

Paula Aragão Hastenreiter de Souza
Coordenadora Pedagógica – 3º ao 5º ano

