
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AV1 DO 1º TRIMESTRE/2021 – 4º ANO 

 

ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

DATA DA 

PROVA 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

 

REFERENCIAL 

PARA ESTUDO 

     Matemática  MATEMÁTICA 

 

12/03/20 

(sexta-feira) 

 

 

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

● Resolução de situações 
problema. 

● Espaço e forma (Rosa 
dos ventos). 

● Figuras geométricas 
espaciais. 

● Faces, vértices e 
arestas. 

● Contar, codificar, medir 
ou ordenar.  

 

Livro páginas 14 a 

19. 

Livro páginas 20 a 

33. 

Livro páginas 36 a 

38. 

Caderno de 

Matemática. 

Ciências da 

Natureza 
CIÊNCIAS 

15/03/20 

(segunda-feira) 

●  O que são 
microrganismos?  

●  Microrganismos e o 
ambiente 
(Decomposição, 
conservação de 
alimentos, 
compostagem). 

●  O mundo microscópico e 
os seres humanos 
(Alimentação, produção 
de combustíveis, 
medicamentos e 
vacinas). 

 

Livro páginas 12 a 

18. 

Livro páginas 20 a 

27. 

Livro páginas 28 a 

35. 

Caderno de 

Ciências. 

 

 

Ciências 

Humanas 

 

 

HISTÓRIA 

 

16/03/20 

(terça-feira) 

 Mudanças e permanências. 

 Tempo e primeiros tempos 
(Nosso calendário, linha 
do tempo, antes e depois 
de Cristo). 

 A vida nos primeiros 
tempos (Caçadores e 
coletores, o domínio do 
fogo, agricultores e 
pastores, o 
desenvolvimento da 
metalurgia). 

Livro páginas 08 a 

17. 

Livro páginas 18 a 

29. 

Caderno de 

História. 

 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências 
Humanas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
17/03/20 

(quarta-feira) 

 Integração campo-
cidade (matéria-prima, 
transformações, 
produtos 
industrializados e 
naturais, caminhos da 
produção). 

 Como tudo chega até 
mim? (meios de 
transporte, vias de 
circulação, comércio, 
comunicação, consumo 
consciente). 

 Linguagem do mapa 
(cartografia, direções 
cardeais). 

 
 
 
 
Livro páginas 10 a 
17. 
Livro páginas 18 a 
29. 
Livro páginas 32 a 
39. 
Caderno de 
Geografia. 
 
 
 
 
 

 
 

Linguagens 
 
 
 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

18/03/20 

(quinta-feira) 

 Leitura e interpretação 
de texto. 

 Ordem alfabética. 

 Palavras e mais palavras 
(verbetes, dicionário, 
abreviaturas). 

 Sílaba tônica. 

 Substantivos comum e 
próprio. 

 Substantivos primitivos e 
derivados. 

 
 
Livro páginas 14 a 
30. 
Livro páginas 33 a 
47. 
Caderno de 
Língua 
Portuguesa. 

Linguagens 
 

LÍNGUA 
INGLESA 

19/03/20 

(sexta-feira) 

 Unit 01: The human body. 
(O corpo humano) 

- Parts of the body (partes 
do corpo humano);  

- Senses (sentidos): smell 
(cheiro), taste (gosto), 
touch (toque), hearing 
(audição), sight (visão). 

 Unit 02: Food (comida). 
- Fruit and vegetables 

(frutas e vegetais), bread 
and cereals (pães e 
cereais), milk (leite) and 
dairy (diário), meat and 
fish (carne e peixe), 
sugary food (comidas 
açucaradas); 

Unit 01 (pages 06 
until 15); 
Unit 02 (pages 16 
until 25); 
Unit 03 (pages 
28, 29, 30 and 
33); 

Book and 
Notebbok; 
(Unidade 01 - 
páginas 06 a 15; 
Unidade 02 – 
páginas 16 a 25; 
Unidade 03 – 
páginas 28, 29, 30 
e 33); 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linguagens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LÍNGUA 
INGLESA 

 

 

 

 

 

 

 

19/03/20 

(sexta-feira) 

- Breakfast, lunch and 
dinner. (Café da manhã, 
almoço e jantar) 

 

 Unit 03: Animals 
(animais). 

- herbivore, carnivore, 
omnivore, mammals, 
birds (herbívoros 
carníveros, oníveros, 
mamíferos, pássaros); 

- Animals: hen, cat, owl, 
duck, pig, cow, lion, 
penguin. (Animais: 
galinha, gato, coruja, 
pato, porco, vaca, leão, 
pinguin). 

 

 

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 1° trimestre, serão realizadas entre os dias 05 a 07 de abril, no 
turno oposto a aula do estudante. 
 

Bons estudos! 
 


