
    
 
    
 

 
Conteúdos – AVALIAÇÃO ABRANGENTE 

2º trimestre - 4º Ano A  
 
Português (14/08/2019) 

• Ler interpretar texto, atentando-se as informações pertinentes ao tema. 

• Identificar o substantivo simples e composto, diferenciando-os. (Livro Buriti, p.103 e 104 + 

Gramática, p.143 a 149) 

• Identificar as principais características das histórias em quadrinhos. (Livro Buriti, p.112 a 115) 

• Identificar adjetivos e locuções adjetivas em um contexto. (Livro Buriti, p.116 e 117 + Gramática, 

p.178 a 183) 

• Listar palavras com as terminações oso\osa, corretamente. (Gramática, p.184 e 185 + Livro 

Buriti, p.118 e 119) 

 

Inglês (15/08/2019) 

• Vocabulário referente às roupas e acessórios. 

• Vocabulário referente aos verbos de ação. 

• As horas. 

 

História (16/08/2019)  

 

• Unidade 2: O início do comércio (Livro, páginas de 66 a 75) 

• Capítulo 4: As grandes navegações 

• Identificar as principais expedições marítimas portuguesas e espanholas e suas conquistas. 

• Listar os principais fatos ocorridos durante a viagem de Pedro Álvares Cabral a nova terra. 

• Unidade 3: A formação do Brasil (Livro, páginas de 80 a 87) 

• Capítulo 1: Os povos indígenas 

• Identificar características do modo de vida dos povos indígenas. 

• Refletir sobre as trocas culturais realizadas com os povos indígenas para a adaptação dos 

portugueses no território americano. 

• Inferir sobre os direitos dos indígenas e a necessidade de sua efetivação. 

 
Geografia (19/08/2019) 

• Unidade 3 – A população brasileira (Livro, páginas de 92 a 104) 
A formação da população brasileira: uma mistura de muitos povos. 
 Compreender o processo de formação inicial da população brasileira. 
 Reconhecer os povos indígenas como os primeiros habitantes do Brasil. 
 Distinguir os conceitos de migração, emigração e imigração. 
 Identificar a participação de diferentes povos na formação da população brasileira. 
Os indígenas brasileiros na atualidade 
 Reconhecer a importância da demarcação das terras indígenas para preservação do modo de vida 
das diversas etnias. 
 Reconhecer a lutas dos indígenas na manutenção da própria existência e na preservação de 
cultura. 
Os afrodescendentes na atualidade 
 Identificar o preconceito e a discriminação ainda presentes nos dias atuais. 
 Reconhecer a importância das comunidades remanescentes no Brasil. 
 Identificar a distribuição das comunidades quilombolas no território brasileiro. 
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Ciências (20/08/2019) 
 

• Unidade 2 – Seres vivos e ecossistemas  

• Outras relações entre os seres vivos (Livro, páginas 78 a 81) 
Reconhecer e diferenciar as relações estabelecidas entre os seres vivos. 
Identificar que os seres vivos podem obter benefícios ou ser prejudicados conforme estabelecem 
relações entre si. 
Diferenciar camuflagem de mimetismo. 

• Unidade 3 – A matéria e suas transformações (Livro, páginas 90 a 98) 
Compreender que tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço é constituído por matéria. 
Reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso da matéria. 
Identificar que a matéria pode sofrer transformação por causa de diversos fatores. 
Diferenciar as mudanças de estado físico. 

 
Matemática (21/08/2019) 
 

• Unidade 4 – Multiplicação e divisão 

• Situações de multiplicação (Livro, páginas de 100 a 105) 

Resolver problemas, envolvendo multiplicação. 

Calcular multiplicações, usando as propriedades da multiplicação. 

• Algoritmo da multiplicação (Livro, páginas 110 e 111) 

Calcular o resultado de multiplicações por meio de decomposição e pelo algoritmo usual. 

• Multiplicação com fatores com mais de um algarismo (Livro, páginas 112 e 113, 118 e 119) 

Resolver problemas de multiplicação, utilizando um ou mais fatores com estratégias diferentes. 

• Divisão exata e não exata (Livro, páginas de 120 a 125) 

Resolver problemas de divisão, utilizando diferentes estratégias. 

Identificar divisões exatas e divisões não exatas. 

• Relação entre multiplicação e divisão (Livro, páginas 128 e 129). 

Analisar e identificar a relação entre multiplicação e divisão. 

Resolver problemas envolvendo as relações inversas da multiplicação e divisão, usando 

estratégias diversas. 

 
 

 

 

 

 

 


