
CRONOGRAMA DE PROVAS 2 DA 3ª ETAPA 4º ano 
 

DATA 
 

Segunda-feira 
21/11 

terça-feira 
22/11 

Quinta-feira 
24/11 

Sexta-feira 
25/11 

Segunda-feira 
28/11 

Terça-feira 
29/11 

PROVA GEOGRAFIA CIÊNCIAS PORTUGUÊS HISTÓRIA INGLÊS MATEMÁTICA 

ESTUDAR 

 
Unidade 8- 
Vegetação e 

desmatamento. 
Capítulo1: 
Vegetação 

nativa 
Capítulo 2: A 
devastação da 

vegetação. 

 

Unidade 8- 
Biomas 

Brasileiros 
Capítulo 1- Os 

biomas do 
Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_Interpretação 
de textos 
verbais; 
_Sílabas 
tônicas e 

sílabas átonas; 
_Linguagem 

figurada; 
_Emprego  de 
MAS E MAIS. 

 

Unidade 8- 
No século XX, 

uma nova onda 
de imigração. 

 
Capítulo 1- Os 

imigrantes 
japoneses 

Capítulo 2- 
Outras 

comunidades 
imigrantes no 

Brasil. 

 
Unidade 5 e 6 –  

- Vocabulário 
referente aos 
alimentos e 
refeições; 
- Falar sobre o 
que come em 
cada refeição. 
- Dizer a hora 
quando se trata 
de hora cheia; 
- Expressar 
preferências; 
- Identificar 
elementos da 
cidade; 
- Reconhecer e 
utilizar 
expressões de 
lugar (in, on, 
under, behind, 
next to, in front 
of) 

- Seguir uma 
direção utilizando 

mapa. 

 

Capítulo 10- 
Números 
decimais; 
-Décimos; 

_Centésimos; 
_Adição e 

subtração de 
números 
decimais. 



 
Livro págs. 130 a 

143 + caderno 

 
Livro págs. 152 a 

174 + caderno 

 
Livro págs. 218 a 

245 + caderno 

 
Livro págs. 126 a 

143 + caderno 

 

– Livro e 
caderno 

 
Livro págs. 250 a 

273 + caderno 

Obs: O aluno que faltar às provas ou atividades avaliativas marcadas neste calendário deverá fazer a Segunda Chamada de cada 
prova perdida. Para habilitar-se à segunda chamada, é necessário que o responsável, caso a falta tenha sido por motivo de saúde, 
envie um atestado médico do aluno. Caso a falta tenha sido em decorrência de outro motivo, o responsável deverá pagar o valor 
de R$ 20,00 para a execução da mesma. NÃO EXISTE terceira chamada. Se por ventura o aluno não se apresentar para a 2ª 
Chamada, será computado ZERO no item prova do Relatório Avaliativo. SEGUNDA CHAMADA 03 DE DEZEMBRO(SÁBADO) 
ÀS 08:00 h. 
 


