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Informativo nº 0342017 - NI
Brasília, 13 de novembro de 2017.
Assunto: Prova - Roteiro para estudo - 4° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana das provas do 4º bimestre, que ocorrerá do dia 20 de novembro ao dia 24 de
novembro de 2017.
Roteiro para estudo – 4° ano
4° Bimestre
- Números decimais (Págs. 274, 275 e 277).
- Centésimos (Pág. 280).
- Números decimais e dinheiro (Págs. 283 a 285).
- Os décimos e os centésimos no sistema de numeração decimal (Págs. 286 e 287).
Matemática
- Adição e subtração com números decimais: (Pág. 291).
20/11
- Multiplicação com dois fatores ( caderno).
- Divisão com dois algarismos no divisor (caderno).
- Expressões numéricas envolvendo as quatro operações (caderno).
Fontes de estudo: livro e caderno.
- Observando sua área e sua localização (Pág.124).
- Vizinhos da sua Região Administrativa (Pág. 126).
História
- Distância entre Brasília e as cidades do DF (Pág.128).
21/11
- Região do Entorno do Distrito Federal (Págs.129 a 131).
- Zumbi do Palmares: Atividade em folha.
Fontes de estudo: livro didático.
- Invenções: máquinas e energia (Págs. 150, 151, 154 à 159).
Ciências
- Invenções: instalações elétricas (Págs. 162 à 171).
22/11
Fontes de estudo: livro e caderno.
- A indústria tem seu lugar (Pág. 110 a 112).
Geografia
- O comércio (Págs. 114 a 116).
23/11
Fontes de estudo: livro didático.
- Verbos no modo imperativo (Págs. 282 a 284) e caderno.
- Interjeição: caderno e folha xerocopiada.
- Com que letra se escreve: S ou Z? (Págs. 289 a 292).
Língua Portuguesa
- Uso do dicionário (II) (Pág. 300).
24/11
- Ditado de frases.
- Produção de texto: Jornal falado - caderno e folhas xerocopiadas.
Fontes de estudo: livro, folhas xerocopiadas e caderno.
Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação, junto à secretaria do Colégio, em um prazo
máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação. Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$
44,00 (quarenta e quatro reais), o(a) aluno(a) que apresente atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no Guia do
Aluno, página 21).

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.
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