CIRCULAR 99/2018 - Avaliações Formativas
4º ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais

Prezados pais,
Seguem as datas das nossas avaliações formativas do 3º trimestre. É muito importante que os alunos se
preparem para esse momento, revisando conteúdos, procurando os professores para sanar dúvidas e refazendo
exercícios. O estímulo da família neste período é determinante para que o aluno alcance bons resultados.
Nesses dias, além das provas previstas, os alunos terão aulas normais.
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Conteúdos:
Português

Leitura e interpretação de texto; tela, conto popular, anúncio publicitário e
folheto.
Ortografia: palavras terminadas em AM/ÃO
Gramática: verbo/concordância verbal.

Geografia

O poder da comunicação; Meios de comunicação; Meios de transporte;
Problemas de transporte; Exclusão digital.

Espanhol

Los hispanohablantes, págs 4 a 8.
Las artes, págs 10 a 13.
Las fiestas de fin de añ, págs 4 a 9.

História

Os africanos no Brasil; A escravidão no mundo; A vida nos quilombos;
Contribuições da cultura africana.
Imigrantes no Brasil.

Inglês

Animals and a trip, pages 3 to 21.

Matemática

Números decimais; Medidas de massa e capacidade.
Estatística; coleta de dados; construção e interpretação de tabelas e
gráficos.

Ciências

Invenção: máquina; energia; fio elétrico; conta de luz; circuito elétrico;
material condutor; material isolante.
Energia; fontes de energia; energia elétrica; energia do movimento; energia
do combustível.
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IMPORTANTE:
●
●
●

Provas substitutivas serão aplicadas no dias 27 e 28 de novembro, e devem ser solicitadas até o
dia 27/11, impreterivelmente na coordenação do Colégio, via agenda.
Somente com a apresentação de atestado médico, não será preciso pagar a taxa de R$ 60,00.
Em caso de dúvidas, por favor procurem a coordenação, ou enviem e-mail para
lilian.mariano@colegioser.com
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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