Brasília - DF, 03 de agosto de 2018.

Prezados Pais, Mães ou Responsáveis,
Segue o calendário das fichas avaliativas MENSAIS referentes ao III 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 17 A 23 DE AGOSTO
DISCIPLINA
CONTEÚDOS

17/08

História

20/08

Geografia

21/08

Matemática

22/08

Ciências

23/08

Português

* Unidade 3: O trabalho livre na Colônia
- Capítulo 1: Homens e mulheres livres no engenho
Páginas 76 a 85.
* Unidade 3: Comunicação e transporte
- Capítulo 1: Meios de comunicação
- Capítulo 2: Meios de transporte
Páginas 76 a 97.
- Situações – problema envolvendo as quatro operações;
- Medidas: massa, capacidade, tempo e temperatura.
Páginas 90 a 121.
* Unidade 6: Energia e suas transformações
Páginas 86 a 99.
- Compreensão textual;
- Gênero textual: Entrevista;
- Substantivos próprio e comum;
- Verbos: tempos e modos;
- Pronome pessoal do caso reto e oblíquo;
- Grau comparativo do adjetivo (inferioridade, igualdade e
superioridade);
- Grau do substantivo (aumentativo e diminutivo).
Páginas 34 a 38 / 63 a 66 / 69 a 73 / 75 a 77 /189 a 201.

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 no calendário anual, no contra turno. O
conteúdo abordado será referente ao trabalhado ao logo do bimestre. As fichas avaliativas
referentes ao II Bimestre (meses de agosto e setembro) acontecerão nos dias 02 e 03 de
outubro.
Atenciosamente,
Paula Aragão Hastenreiter de Souza
Coordenadora Pedagógica – 3º ao 5º ano

