CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
A1– IV BIMESTRE
4º ANO B - ENSINO FUNDAMENTAL
Mês: Outubro

INICIAL
Conteúdos

Disciplinas

Estrutura discursiva
 Conto
Análise da língua:

PORTUGUÊS
25/10/2017







Tempos verbais: Presente, passado e futuro.
Terminações AM e ÃO.
Dois-pontos e travessão.
Palavras com pronúncia igual.
Advérbio (SÚMULA).

Produção de texto:
 Alterando o tempo
 Conto
Páginas
Livro didático - 174 a 193
Caderno do escritor - 41 a 44
Caderno de atividades - 59 a 64

INGLÊS
26/10/2017

WHAT TIME IS IT (HOURS)
MEALTIME (BREAKFAST FOOD: CEREAL, COFFEE, MILK, APPLE,
APPLE JUICE, ORANGE, ORANGE JUICE, EGGS, JAM, DONUTS,
PANCAKES, TOAST, CHEESE)
Páginas: 55; 60 a 62
Unidade 8: Os recursos naturais do Brasil

GEOGRAFIA
26/10/2017

 Os recursos naturais do Brasil
 Os recursos naturais
 Brasil: grande diversidade de recursos naturais
 A transformação dos recursos naturais
 Explorar sem destruir
Páginas- 114 a 129

Unidade 8: Números na forma decimal

MATEMÁTICA
27/10/2017










Décimos
Centésimos
Centésimos e centavos do real
Milésimos
O sistema de numeração e a forma decimal
Medições e números na forma decimal
A reta numérica e os números na forma decimal
Adição com números na forma decimal
 Subtração com números na forma decimal
Páginas: 216 a 237 / 240 e 241
Unidade 8: O bandeirante e a busca por riquezas

HISTÓRIA
30/10/2017

 O bandeirante e busca por riquezas
 Em direção ao interior
 Os indígenas e as bandeiras
 O cotidiano das bandeiras
Páginas: 128 a 141

CIÊNCIAS
31/10/2017

Unidade 8: A luz e o calor
 A luz
 A luz e os corpos
 O calor
Páginas: 120 a 129

 Obs. 1: Lembramos que o Programa de Provas visa, exclusivamente, a revisão dos conteúdos contemplados para as avaliações, pois
o estudo deverá ser diário.
 Obs. 2: Materiais necessários à realização das avaliações: caneta / lápis / régua / borracha / lápis de cor.
 Obs. 3: Cada aluno deverá portar os materiais solicitados, pois será proibido o empréstimo de quaisquer materiais.
 Obs. 4: Não é admitido rasuras, nem uso de corretivos, só será permitido o uso de caneta tinta preta ou azul. Avaliação feita a
lápis não terá direito à revisão de nota.
 Obs. 5: Não será permitido o uso do dicionário (Português e Inglês).
 Obs. 6: O aluno que faltar a A1, TR e/ou A2 fará 2ª Chamada no final do Bimestre, mediante atestado médico ou pagamento de
taxa (por disciplina). As avaliações de 2ª Chamada só poderão ser realizadas mediante o requerimento feito na secretaria do
Colégio até a data prevista de cada disciplina. Com a apresentação de atestado médico referente à data da referida avaliação, não
será necessário o pagamento da taxa.

 Estudem !!!

