
 
 

Boa Vista, 13 de Junho de 2018. 
  

Senhores pais e/ou responsáveis 
 

 SEGUE ABAIXO O CALENDÁRIO DAS PROVAS BIMESTRAIS DO 2º BIMESTRE JUNTAMENTE COM A 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS: 

 
PROVAS BIMESTRAIS DO 4º ANO C - VESPERTINO 

DIA DA SEMANA DATA DISCIPLINA 

Quarta-feira 20/06/2018 LÍNGUA PORTUGUESA 

Quinta-feira 21/06/2018 CIÊNCIAS 

Sexta-feira 22/06/2018 INGLÊS 

Segunda-feira 25/06/2018 MATEMÁTICA 

Terça-feira 26/06/2018 HISTÓRIA 

Quarta-feira 27/06/2018 GEOGRAFIA 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 As provas iniciarão ás 13h30min e terminarão ás 15h20min. Após as provas NÃO HAVERÁ AULA, portanto os 

pais devem vir buscar seus filhos a partir das 15h20min durante toda a semana de provas.  
 

 DIA 27/06 – ÚLTIMO DIA DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO E ALUNOS 
PASSADOS POR MÉDIA (ACIMA DE 7,0 EM TODAS AS DISCIPLINAS) DO 2º AO 5º ANO. 
 

 No dia 28/06, quinta-feira, das 14h ás 18h - Encontro de pais e professores do 2º bimestre. Os alunos que 
alcançarem média superior a 7,0 em todas as disciplinas estarão automaticamente de férias. Aproveitamos 
para informar que os professores das demais disciplinas estarão na sala do PES no 1º piso para atenderem as 
famílias. 
 

 Dia 29/06, quinta-feira, é feriado e não haverá expediente.  
 

 Os alunos que não obtiveram média superior a 7,0 em todas as disciplinas receberão junto com o boletim 
o calendário de aulas e provas de recuperação que vão até o dia 07/07, sábado.  
 

 A PARTIR DO DIA 20/06 – NÃO HAVERÁ MAIS AULAS DAS ESCOLINHAS DE ESPORTES, RETORNANDO APÓS 
AS FÉRIAS. 
 

 RETORNO DAS AULAS: 23 de julho, segunda-feira. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

UNIDADE 4 – O mundo maravilhoso das lendas. 

 Característica, interpretação, objetivo e 

finalidade das lendas – págs. 36 a 42; 46 a 50; 

57 a 59. 

            (Caderno de atividades págs. 40 a 42) 

 Uso de pronome, sinônimo e apagamento para 

evitar repetição de palavras. – págs. 42 a 45; 49 

e 50. 

             (Caderno de atividades – págs. 44 a 46). 

 Expressões que têm origem nas lendas antigas. 

Págs. – 51 e 52. 

 Uso de palavras com ç e ss. Págs. – 53 a 56. 

             (Caderno de atividades – págs. 46 a 50). 

 Estrutura composicional de poemas ( versos, 

estrofes, ritmo e rima). – págs. 53 a 55. 

MATEMÁTICA 

UNIDADE 5 – Divisão, fração e figuras geométricas. 

 Divisão por dois algarismos – págs. 27 a 30. 

              (Caderno de atividades –  Págs. 130 a 134). 

 Fração - Págs. 35 a 41. 

              (Caderno de at5ividades – Págs. 135 a 137). 

 Medida de tempo: hora e minuto – Págs. 42 a 45. 

              (Caderno de atividades – Págs. 138 a 140). 

 

UNIDADE 6 – O uso dos números decimais. 

 Operações envolvendo divisão e multiplicação – 

págs. 46 a 51. 

              (Caderno de atividades – Págs. 130 a 134; 141 e 142). 

 Situação problema, gráfico e tabela, envolvendo as 

quatro operações – págs. 52 a 58. 

 Números decimais – págs. 59 a 62. 

             (Caderno de atividades – Págs. 143 e 144). 

 Medida de comprimento – págs. 63 e 64. 

 



GEOGRAFIA  

 UNIDADE 2 – As paisagens natural e cultural das 

unidades federativas. 

 Hidrografia – Págs. 14 e 15. 

 Clima e tempo – págs. 19 a 20. 

 Tipos de climas – págs. 21 a 26. 

 Vegetação – pág. 27. 

 Tipos de vegetações – págs. 28 a 33. 

 Paisagens culturais – págs. 34 a 36. 

 

Geografia de Roraima  

Unidade 1- A unidade federativa de Roraima e seus 

municípios. 

 Os limites do município onde moro – págs. 7. 

 Áreas urbanas e rurais dos municípios – págs. 

12 e 13. 

 

CIÊNCIAS  

 UNIDADE 4 – O solo da Terra. 

 Formação do solo – págs. 19 e 20. 
 

 Diferentes tipos de solos – págs. 21. 
 

 Importância da minhoca e do manguezal para o solo 
– págs. 22 a 25. 

 

 Cuidados com o solo – págs.25 a 26. 
 

 Desgaste do solo – págs. 26 a 29. 
 

 Conservação do solo – págs. 30 a 32. 
 

História  

 UNIDADE 4 – Organização de Pindorama até o Brasil Império. 

 Organização dos povos indígenas antes da chegada dos portugueses – págs. 18 a 21. 

 Organização política da Colônia – págs. 22 a 24. 

 Organização política do Império – págs. 25 a 28. 

 

História de Roraima 

Unidade 1 – As primeiras povoações e cidades de Roraima. 

 Os indígenas e os aldeamentos – págs. 11 a 14. 

As fazendas impulsionaram a ocupação do solo roraimense. Págs. 14 a 18. 

INGLÊS 

UNIDADE 3 

Principais páginas: Student book: 36 à 45. 

            Workbook: toda unidade 3. 

 

 Jobs (profissões): firefighter, chef, mail 

carrier, vet, doctor, nurse, pilot, restaurant, 

medicine, package, fire truck, drive, letter, 

work, treat (bombeiro, chefe de cozinha, 

carteiro, veterinário, médico, enfermeira, 

piloto, restaurante, remédio, pacote, 

caminhão de incêndio, dirigir, carta, 

trabalhar, tratar); 

 Expressions: Fly planes (pilotar aviões); 

deliver letters (entregar cartas); drive a fire 

truck (dirigir um caminhão de incêndio); 

 Phonics (fonemas):  

palavras com som de |ai|: night, 

kite, lie, pie, fight, bite; 

palavras com som de |ie|: pea, 

feat, fit, bee; 

palaras com som de |ei|: pay, bay; 

 Grammar: do, does como verbos auxiliares; 

 

UNIDADE 4 

Principais páginas: Student book: 50 à 59 

            Workbook: toda unidade 4 

 

 Food (alimentos): ginger, lettuce, pumpkin, 

carrot, chicken, butter, sugar, bowl, grow, 

farmer, tablespoon, mix, put, bake, add, enjoy 

(gengibre, alface, abóbora, cenoura, frango, 

manteiga, açúcar, vasilha, crescer fazendeiro, 

colher de sopa, misturar, colocar, assar, 

adicionar, aproveitar); 

 Expressions: one more; enjoy your meal; 

delicious; help yourself; let’s make cookies; can I 

have a sandwich, please?; bake the cookies for 

ten minutes (mais um; aproveite sua refeição; 

delicioso; sirva-se; vamos fazer biscoitos; você 

pode me trazer um sanduíche por favor?; asse 

os biscoitos por dez minutos); 

 Phonics – palavras com com de |ou|: rose, 

boat, crow, coat, row, rope, road, grow, low, 

goat, moan. 

 Grammar: some (um pouco), a (um); Exemplos: 



Exemplos: 

Do they work in schools? (Eles trabalham 

em escolas?); 

Does a vet help doctors? (Um veterinário 

auxilia médicos?); 

What do pilots do? (O que os pilotos 

fazem?). 

A nurse helps a doctor (uma enfermeira 

ajuda um médico) 

A teacher works in a school (uma 

professora trabalha em uma escola) 

Can I have a piece of chocolate cake, please? 

(Você pode me trazer uma fatia de bolo de 

chocolate, por favor?) 

             Can I have some Orange juice please? (Você  

             pode me trazer um pouco de suco de laranja,   

             por favor?) 

 
 

OBS.: OS(AS) ALUNOS(AS) DEVERÃO ESTUDAR PELOS EXERCÍCIOS DO LIVRO INTEGRADO, CADERNO DE ATIVIDADES, 
CADERNO DA DISCIPLINA E ATIVIDADES FOTOCOPIADAS REFERENTES AOS CONTEÚDOS LISTADOS. SUGERIMOS 
REVER OS EXERCÍCIOS DESENVOLVIDOS EM SALA DE AULA. OS ALUNOS NÃO DEVERÃO ESTUDAR APENAS PELA 
REVISÃO. 

 
 

Atenciosamente. 
Lydiana Gavanski 

Coordenadora Pedagógica. 


