
 
 
 
 

Tema 2022: Florescer 
Abre os meus olhos para que eu possa ver 

as verdades maravilhosas da tua lei. Sl. 119.18 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 

Dia Disciplina Conteúdo 

Segunda-feira 
07/03/2022 

 

Português 
 

 PORTUGUÊS: 

 Interpretação de texto; Observando o personagem. Págs. 14 

a 16. (Livro didático); Flexão do adjetivo. Pág. 17. (Livro 

didático); Grau do adjetivo. Págs. 18 a 21. (Livro didático) 

 Locução adjetiva. Pág. 22. (Livro didático) 

Terça-feira 
08/03/2022 

 

Ciências 

 

 CIÊNCIAS: 

 Um espetáculo planetário. Págs. 10 e 11. (Livro didático); 

Interação entre os seres vivos. Pág. 12. (Livro didático); 

Relações entre indivíduos da mesma espécie. Pág. 13. (Livro 

didático); Relações entre indivíduos de espécies diferentes. 

Págs. 14 a 17. (Livro didático); 

 O espetáculo completo. Págs. 18 e 19. (Livro didático); 

Quarta-feira 
09/03/2022 

 

História 

 

 HISTÓRIA: 

 Chegando a um novo mundo – págs. 8 a 25. (Livro didático); 

 Chegando a um novo mundo – págs. 8 a 11. (Livro didático); 

Uma importante missão  - págs. 12 e 13. (Livro didático); 

 Todos a bordo – págs. 14 e 15. (Livro didático); 

 Os desafios em alto-mar – págs. 16 – 17. (Livro didático); 

 O encontro entre dois mundos – págs. 18 – 19. (Livro 

didático); Os portugueses chegaram a um paraíso  - págs. 20; 

 A hora do adeus – págs. 21 a 25 

Quinta-feira 
10/03/2022 

Geografia 

 

 GEOGRAFIA: 

 Localização e orientação: nosso lugar no mundo - págs. 8 até 

17. (Livro didático); Orientando – se no planeta; págs. 10 – 

11. (Livro didático); Orientação no espaço; págs. 12 -13. 

(Livro didático); Movimentos da Terra; págs. 14 – 15. 

(Livro didático); Pontos Cardeais e colaterais – págs. 16-17. 

(Livro didático) 

Sexta-feira 
11/03/2022 

Matemática 

 

 MATEMÁTICA: 

 Fração: parte e todo / Fração de um objeto. Págs. 12 a 15. 

(Livro didático); Fração no dia a dia: divisões e repartições. 

Págs. 16 e 17. (Livro didático); Frações de um conjunto de 

objetos. Pág. 18. (Livro didático); Número fracionário e reta 

numérica. Pág. 19. (Livro didático); Adição e subtração com 

números fracionários. Págs. 20 e 21. (Livro didático); 

 Classe dos milhões e dos bilhões. Págs. 22 e 23. (Livro 

didático); Atividades 1 a 9 da seção Vamos Fazer, págs. 29 

a 33. (Livro didático); Atividades 1 a 6 da seção Registro de 

Aprendizagem, págs. 51 a 53. (Livro didático). 
Obs.: As avaliações de Artes, Música, Xadrez, Inglês, Ed. Religiosa e Ed. Física, serão realizadas dentro do horário de aula 
e agendadas pelos professores das referidas matérias. O aluno que não fizer a avaliação de acordo com o calendário/agenda, 
automaticamente fará no dia seguinte, após justificada a falta através de atestado médico ou 2ª chamada. Por isso, evite 
atraso. O calendário das avaliações está disponível no site: www.epcba.com.br e no aplicativo class app. 

Escola Presbiteriana de Cuiabá, 24/02/2022. 
Senhores pais, Horário e Conteúdo das Avaliações 01 do 1º Bimestre/2022.  

4º Ano A/B/C/D 


