
 

 

Senhores Pais/Responsáveis 

Informamos que as avaliações do 2º Trimestre, serão desenvolvidas online, 

respeitando a opção da família pelo sistema remoto de ensino. As avaliações 

serão acompanhadas pela professora.  

Segue algumas informações, para os alunos que irão realizar as avaliações no 

modo remoto (online): 

 As Avaliações AV2 do 2º Trimestre acontecerão nos dias 12 ao 20/08, 

estarão disponíveis para retirada no dia 06/08, na secretaria do colégio, 

das 8h00 às 17h00. 

 

Por gentileza, confirmar a retirada das avaliações na secretaria do colégio até 

o dia 04/08 às 14h. Enviando para o whatsapp do colégio a seguinte frase: 

“DESEJO RETIRAR AS AVALIÇÕES”. 

 

 As provas serão entregues em um único envelope, o (a) aluno (a) deverá ter 

acesso a avaliação impressa no dia e horário agendado; 

 

 O professor, dará orientações para o desenvolvimento da avaliação; 

 

 Após o término da avaliação, anexar as fotos em arquivo Word ou PDF, para 

que seja postada dentro da disciplina aplicada; 

 

 O tempo de envio será de até 30 minutos, após a finalização da avaliação, 

esta deverá ser mostrada ao professor. 

 

 A avaliação impressa deverá ser devolvida no colégio, na data agendada pela 

professora. 

 

Pedimos a gentileza, que no momento da avaliação seu (a) filho (a) realize a 

mesma, sem o auxílio da família. Desta forma, o professor poderá avaliar e 

nortear quais serão as reais necessidades e intervenções para o progresso 

pedagógico do aluno. 

 

 

 

 

Jacareí, 30/07/2021 
Informativo 098  

Conteúdos da Avaliação II 
4º Ano B do Ensino Fundamental I 

100% Online 



 Orientações: 

Segunda Chamada 

Caso o aluno falte em alguma avaliação, deverá comunicar à coordenação e o 

responsável deverá requerer a 2ª chamada na secretaria, no prazo de até 48 

horas após a avaliação. 

Será cobrada uma taxa conforme nosso Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. 

Em caso de atestado médico, o estudante estará isento do valor da taxa.  

Após a solicitação da 2º chamada, a mesma será no modo online no período de 

aula, e o estudante será acompanhado por um tutor. 

Recuperação 

A recuperação será no modo online, no período de aula acompanhado por um 

tutor. 

Segue abaixo o calendário de avaliação: 

 

AV2 – 4º Ano B 
 

Datas: 12 ao 20/08 

 2ª Chamada: 24 e 25/08 

Recuperação: 27 e 30/08 

 

 
 

Matemática 

 Leitura de horas e minutos: páginas 55 até 60. 
 Intervalo de tempo: páginas 60 até 63. 
 Outras formas de medir o tempo: páginas 64 até 67. 
 Temperatura: páginas 63 até 68. 
 Polígonos: páginas 77 até 79. 
 Planificação de figuras espaciais: páginas 80 até 83. 
 Poliedros: páginas 84 até 87. 
 Mudança de direção: páginas 89 até 90. 
 Ângulos: páginas 91 até 93. 

Disciplina Data 

Matemática 12/08 – 5ª feira 

Ciências/Ética 13/08 – 6ª feira 

Língua Portuguesa/ Prod. 

Texto 

16/08 – 2ª feira 

Inglês 17/08 – 3ª feira 

História 19/08 – 5ª feira 

Geografia 20/08 – 6ª feira 



Ciências 

 O fluxo de energia e o ciclo da matéria: página132. 
 Os níveis trópicos: páginas 133 até 135. 
 Semelhanças e diferenças entre o fluxo de energia e matéria: página 138 e 

139. 
 Pirâmide de energia: páginas 140 até 143. 
 O ciclo da matéria: páginas 146 até 149. 
 O ciclo do carbono: páginas 150 até 152. 
 O ciclo do oxigênio: página 153. 
 O ciclo do cálcio: página 154.  

 

Língua Portuguesa/Produção de texto 

 Interpretação de notícia 
 Acento gráfico em palavras monossílabas tônicas e oxítonas – Páginas 

82,83, 92. 
 Encontro consonantal – Páginas 85, 86, 87. 
 Discurso direto e indireto – Páginas 104, 105 e 106. 
 Substantivos simples e composto – Página 107. 

 

Inglês 

Capítulo 3 (Caderno 2)  - (Sequência numérica até 100 / Vocabulário) 
Capítulo 4 (Caderno 2) - (Modal CAN / Habilidades) 
 
 

História 

Capítulo 2 – As comunidades e suas relações de produção – Páginas 208 a 
231. 

 
 

Geografia 

Capítulo 2 – Transformação do espaço pela ação humana– Páginas 153 
até 168. 
 

 


