
 

        INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO 
 

CONTEÚDOS PARA ESTUDO DAS AVALIAÇÕES TRIMESTRAIS 

 
4o ANO A –  2º TRIMESTRE 2019 

Profª: Gisele 

09/08 
Sexta-feira 

Ensino Religioso: Estudar caderno e o livro da 

Edebê – páginas 35 a 50. 
Conteúdos: Autonomia e liberdade; Celebração da 
vida - A alegria de viver; Projeto de vida; Virtudes 
(Teologais, Humanas e Cardeais); A virtude da fé. 

12/08 
Segunda-feira 

Música Livro páginas 42 a 65 e 87 – Noções 
elementares de teoria musical; notas das cordas 
soltas do violão; nomenclatura e dedilhação; 
Afinação; Ritmo para tocar violão; Sequências de 
acordes em Dó maior e Lá menor. Músicas 
“Escravos de Jó” e “Ciranda, cirandinha”. 
Habilidades: Identificar notas musicais no 
pentagrama; reconhecer cifras -acordes e 
sequencias musicais; acompanhar músicas com o 
violão. 

13/08 
Terça-feira 

Português: Estudar o livro de Língua Portuguesa 
(EDEBÊ) – página 91 a 115 
Conteúdos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Leitura e interpretação de notícia e/ou reportagem. 
- Substantivo primitivo e derivado; 
- Substantivo coletivo; 
- Letras X e CH; 
- Diferença entre notícia e reportagem; 
- Aspas; 
- Pronome pessoal; 
- Uso de “a gente” e “nós”. 
- Produção textual: Aventura.  

14/08 
Quarta-feira 

Inglês: Unidade 5 e 6 
Livro de sala- colorido 
Página: 28 e 29 vocabulários  - familiares 
Página: 34, 37 - food 
Livro de tarefa. 
Páginas:  28 , 29 , 31, 34, 38 (ex: 8 ),39 
               33- my picture dictionary 

15/08 
Quinta-feira 

Port. Gramática: Estudar o livro de Gramática 
(FTD) – páginas 115 a177 
Conteúdos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Sinônimo e Antônimo; 
- Artigo: definido e indefinido; 
-Substantivos: comum, próprio, coletivo, simples, 
composto, primitivo e derivado; 
- Gênero do substantivo; 
- Número do substantivo; 
- Grau do substantivo; 
- Uso do dicionário 2 e 3; 
- As, es, is, os, us; 
- Ar, er, ir, or, ur; 
- LH e Li; 
- CH e X. 

19/08 
Segunda-feira 

Matemática: Conteúdos: Números fracionários; 

Medidas de comprimento: metro e quilômetro; ideia 

e cálculo de perímetro; moedas do mundo: números 

decimais; adição e subtração de números decimais. 

Habilidades: Identificar os termos de uma fração: 
numerador e denominador; reconhecer um número 
fracionário como parte de um todo. Ler e escrever 
números fracionários e representar por meio de 
desenho uma fração; relacionar o metro e 
quilômetro; explorar a ideia de perímetro; realizar 
cálculos de perímetro; resolver problemas 
envolvendo medidas de comprimento e perímetro; 
representar uma quantia decimal utilizando cédulas 
e moedas do sistema monetário brasileiro. Páginas: 
103 a 123. 

21/08 
Quarta-feira 

CHN: Estudar caderno e o livro da Edebê – páginas 

106 a 127. 
Conteúdos: A busca pelo ouro; Sistema 
Respiratório; A hidrografia do Brasil; As partes de 
um rio; Ciclo das águas; Estados físicos da água;  
Família Real Portuguesa e a Independência do 
Brasil. 

 

 


