Brasília - DF, 11 de outubro de 2018.
Prezados Pais, Mães ou Responsáveis,
Segue o calendário das fichas avaliativas MENSAIS referentes ao IV 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 25 A 31 DE OUTUBRO
DISCIPLINA
CONTEÚDOS

25/10

História

26/10

Ciências

29/10

Língua
Portuguesa

30/10

Matemática

31/10

Geografia

* Unidade 4: O fim da escravidão
- Capítulo 1: Um novo cultivo: O café
Páginas 108 a 119.
* Unidade 8: Movimento, forças e máquinas
Páginas 114 a 129.
- Compreensão textual;
- Gênero textual: Conto;
- Substantivos;
- Adjetivo;
- Artigo;
- Verbo: tempos e modos;
- Pronome (caso reto e oblíquo);
- Advérbio;
- Sílaba tônica.
Páginas 34 a 48 / 63 a 66 / 45 a 77 / 105 a 110.
- Porcentagem;
- Números decimais;
- Medida de comprimento;
- Situações-problema envolvendo as quatro operações.
Páginas 229 a 236 / 274 / 285 a 297.
* Unidade 4: A vida no município
- Capítulo 1: Viver no campo
- Capítulo 2: Viver na cidade
Páginas 110 a 129.

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, a partir do dia 05/11 até o dia 28/11 às 16h. 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 IV Bimestre (meses de outubro e novembro) acontecerão nos dias 28 e 29 de
novembro.
Atenciosamente,
Paula Aragão Hastenreiter de Souza
Coordenadora Pedagógica – 3º ao 5º ano

