
    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 1º TRIMESTRE/2019 – 4º Ano      

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 
DATA DA 

PROVA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(COM REFERÊNCIAS PARA 

ESTUDOS) 

Linguagens  
LÍNGUA  

PORTUGUESA 

 

11/ 03/ 19 

(segunda-feira) 

 

Leitura e interpretação de texto; 

Narrador-personagem; 

Sequência cronológica da história; 

Ordem alfabética; 

Substantivos e adjetivos; 

Substantivos próprio e comum; 

Palavras primitivas e derivadas. 

 

Livro de Língua Portuguesa páginas 

11 a 23 e 36 a 39.  

 

Ciências da Natureza CIÊNCIAS 
12/03/ 19 

1 (terça-feira) 

A água no corpo dos animais. 

A importância da água para a nossa 

sobrevivência. 

Como ingerimos água todos os dias. 

A água no corpo das plantas. 

Etapas do desenvolvimento da folha-

da-fortuna. 

Os estados físicos da água. 

 

Livro páginas: 10 a 17. 

 

Ciências Humanas 

GEOGRAFIA 

14/ /03 /19 

(quinta-feira) 

 

Os mapas são nossos aliados. 

Características essenciais dos mapas. 

Pontos, linhas, áreas. 

Satélites artificiais: veja como 

funcionam 

Símbolos e leitura de mapas. 

Convenções cartográficas 

Os símbolos pode mudar 

Grande escala e pequena escala 

 

Livro páginas 10 a 20 

 

HISTÓRIA 

15/03/19 

(sexta-feira) 

 

 

O lugar onde você vive. 

Um lugar do Brasil. 

O museu da Maré. 

Em muitos lugares do Brasil - As 

comunidades quilombolas. 

Quilombo luta para se manter na zona 

sul do Rio de Janeiro 

 

Livros páginas 10 a 24 

 

 



 
 
 
 
 

Matemática 
 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

 
 
 
 

 

18/ 03/ 19 

(segunda-feira) 

 

Sistema de Numeração Decimal 

(Números acima de mil): escrita, 

leitura, decomposição/composição, 

ordem, sucessor/antecessor, números 

crescente e decrescente, sequência 

numérica; 

Adição e Subtração (cálculo mental, 

algoritmo e decomposição); 

Multiplicação / Tabuada; 

Gráficos e Tabelas; 

Figuras Planas: lados e vértices; 

Poliedros; 

Sólidos Geométricos: faces, vértices e 

arestas; 

Medidas de comprimento; 

Sinais aritméticos (maior que, menor 

que, igual e diferente). 

 

Livro de Matemática, páginas 8 a 35. 
 
 
Observação: Além de estudar pelos livros, estude pelos cadernos e fichas de atividades. Importante ressaltar que a prova 
cobra o mesmo conteúdo, mas as questões e os textos devem e são diferentes. 
 
 

ATENÇÃO:  
Aluno ausente em dia de prova pode realizar avaliação em segunda chamada, mediante apresentação de documento comprobatório. 
Para realizar a segunda chamada, o responsável deve preencher o formulário de requerimento na Secretaria em até 48 horas após o 
dia da aplicação da prova original e recolher a taxa estabelecida, na secretária da escola..  
A avaliação em segunda chamada, AV1 1° trimestre, será realizada no dia 27/ 03 /19, no turno oposto a aula do estudante. 
 

Bons estudos! 

 

 


