Olinda, 09 de março de 2017.
24/03/17
(sexta-feira)

Srs. pais ou responsáveis

Com o objetivo de envolver os alunos no mundo da
aprendizagem e assim conseguir um bom resultado, estamos enviando
os assuntos e datas para as Provas Parciais da I Unidade.
Contamos com o apoio dos Srs.
DATAS E ASSUNTOS DAS PROVAS PARCIAIS DA I UNIDADE
4os ANOS A e B
20/03/17
(segunda-feira)





CIÊNCIAS

A história do microscópio pp. 12 e 13
As células pp. 14 e 15
Os microorganismos e a saúde pp. 16 e 17
Tecnologia a favor da saúde pp. 18 e 19

20/03/17
(segunda-feira)






Os períodos da história p. 07
O Novo Mundo p. 16
Os indígenas pp. 32, 33, 38 e 39
A população indígena e os períodos da história pp. 43 e 44

28/03/17
(terça-feira)

INGLÊS

MATEMÁTICA

Sistema de numeração decimal pp. 12 a 17
Adição e subtração pp. 19 e 20
Escrita dos números por extenso
Dinheiro brasileiro (com problemas matemáticos envolvendo adição e subtração)
pp. 28 e 29
 Medida de comprimento p. 38
 Medida de massa p. 40
 Multiplicação e divisão pp. 48 e 49

GEOGRAFIA

 Os pontos cardeais e colaterais pp. 12 até 15
 Os dias e as noites pp. 22 até 24
 O globo terrestre pp. 30 e 31

30/03/17
(quinta-feira)

 “Communication” pp. 6 a 13

22/03/17
(quarta-feira)






HISTÓRIA

PORTUGUÊS

 Gênero textual: - anúncio publicitário pp. 14 e 15
- carta pessoal pp. 32 e 33
 Interpretação e produção de texto
 Encontro vocálico pp. 16 e 17
 Encontro consonantal pp. 24 e 25
 Alfabeto (maiúsculo e minúsculo) e ordem alfabética – caderno
 Fonema e letra pp. 34 e 35
 Ortografia: - palavras com c, s, ss, ç pp 18 e 19
- palavras com s, z pp. 36 e 37

Obs. As Provas Parciais serão realizadas em horário normal de aula.

A Coordenação.

