
  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 2º TRIMESTRE/2021 – 4º ANO  
 

 
ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA DA 
PROVA 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 

 
REFERENCIAL 
PARA ESTUDO 

Matemática MATEMÁTICA 

14/06/2021 

(segunda-feira) 

 

 

 As quatro operações 
(adição, subtração, 
multiplicação e divisão). 

 Resolução de situações 
problema. 

 Sistema de numeração 
decimal. 

 Escrevendo números, 
ordens e classes.  

 Medindo massas.  

 Medindo capacidades. 

 Medindo o tempo. 

 Medindo comprimentos. 
 

Livro páginas 42 
a 53. 
Livro páginas 54 
a 59. 
Livro páginas 70 
a 73. 
Livro páginas 74 
a 76. 
Livro páginas 77 
a 81. 
Livro páginas 83 
a 93 
Caderno de 
Matemática. 

Ciências da 
Natureza 

CIÊNCIAS 
15/06/2021 

(terça-feira) 

 O mundo microscópico e 
as doenças (Vírus, 
bactérias, protozoários e 
fungos). 

 Verminoses.  

 Cuidados com a saúde e 
prevenção de doenças.  
 

Livro páginas 38 
a 44. 
Livro páginas 45 
a 51. 
Livro páginas 52 
a 55. 
Caderno de 
Ciências. 

 
 

Ciências 
Humanas 

 

 
HISTÓRIA 

 

16/06/2021 

(quarta-feira) 

 Circulação e comunicação 
na história (Da África para 
o mundo, os habitantes 
da terra onde hoje é o 
Brasil).  

 Cidades do presente e do 
passado. 

 Meios de comunicação: 
Passado e presente. 
 

Livro páginas 30 
a 47. 
Livro páginas 48 
a 61. 
Livro páginas 62 
a 73. 
Caderno de 
História. 
 

 
GEOGRAFIA 

17/06/2021 

(quinta-feira) 

 Elementos do mapa.  

 Município (O que é 
município, divisão 
administrativa, áreas rural 
e urbana, limites do 
município, população do 
município, gestão do 
município).  
 

Livro páginas 40 
a 51. 
Livro páginas 52 
a 73. 
Caderno de 
Geografia. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Linguagens 
 
 
 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

18/06/2021 

(sexta-feira) 

 Pronomes pessoais retos. 

 Adjetivos e locuções 
adjetivas.  

 Palavras terminadas em –
oso e –osa. 

 Substantivos coletivos. 

 Palavras com G ou J. 

 Verbos e concordância. 

Livro páginas 55 
e 56. 
Livro páginas 57 
a 60. 
Livro páginas 63 
e 64. 
Livro páginas 75 
a 77. 
Livro páginas 78 
e 79 
Livro páginas 95 
a 98. 
Caderno de 
Língua 
Portuguesa. 

 
 

LÍNGUA 
INGLESA 

21/06/2021 

(segunda-feira) 

●  Unit 03: Plant life. 

- Vocabulary: leaves, stem, 

roots, flowers, trees, bushes, 

grass, twigs, fruit, trunk, 

deciduous, evergreen;  

- Life cycle of a plant; 

●  Unit 04: Water, land and 

air. 

- Vocabulary: solid, liquid, 

gas, water vapour, ice, water; 

- The water cycle; 

- Water and land; 

- Look after the environment: 

saltwater, freshwater; 

- All about air. 

Unit 03: 
 
- Pages 46, 47, 
50, 51, 53, 54, 
55, 64 and 65; 
 
- Page 53; 
 
 
- Pages 56, 57; 
 
- Page 58 and 
59; 
 
- Page 60; 
 
- Page 61; 
 
 
 
- Page 62.  

Observação: Lembramos que o educando, além de estudar pelos livros, deverá estudar também 
pelos cadernos e fichas de atividades. Ressaltamos que o mesmo conteúdo mediado de forma 
híbrida, é aplicado na prova, porém 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 
secretaria da escola.  
As avaliações em segunda chamada, AV1 2° trimestre, serão realizadas entre os dias 29/06 a 02/07 de 
junho e julho, no turno oposto a aula do estudante. 

Bons estudos! 

 


