PLANO DE ESTUDO – FILOSOFIA
4º ANO – 1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Livro didático: volume 1 (DA PÁGINA 5 a 21)

CONTEÚDOS:
 Conhecer o Mundo – Significados da palavra mundo pág.5;
 Relembrar as espécies de coisas páginas. 7 e 8;
 Observar a obra de Van Gogh novamente e identificar pontos de
referência na página 10.
 Significado da palavra espaço página 11.
 Sentido e percepção do conceito de tempo na página. 14.
 Os textos das páginas 16, 17 e 19.
Dicas:
 Atenção às explicações de seu professor durante as aulas;
 Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo;
 Leia todo o material apresentado.
 Reveja os exercícios feitos no livro didático e no caderno de Filosofia;
 Após as leituras, converse com seus familiares sobre o que você
entendeu.
 Acessar a plataforma online e realizar os jogos, brincadeiras e as
atividades propostas (positivoon.com.br).
PALAVRAS CHAVES
 Mundo;
 Conhecer;
 Tempo;
 Percepção;
 Imaginação;

PLANO DE ESTUDO–GEOGRAFIA
4º ANO –1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Apostila volume 1



Caderno.



Positivo On.

CONTEÚDOS:


Os municípios e as unidades da federação

O QUE ESTUDAR:
• O surgimento das cidades, livro didático página 9 .
• Tratado de Tordesilhas, página 10 do livro didático.
• Capitanias hereditárias ,livro didático página 11.
• Território, livro didático páginas 12 e 13.
• Unidades da federação, livro didático páginas 13 a 17.
• Limites ou divisas, livro didático páginas 18 20.
• Nomes dos lugares, livro didático páginas 23 a 25.
• O que é cidadania, livro didático página 26.
• Poder executivo, livro didático página 27.
• Poder legislativo, livro didático página 28.
• Poder judiciário, livro didático página 29.

DICAS:


Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;



Leia todo o material apresentado;



Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento

privilegiado de estudo;


Acesse o POSITIVO ON e realize as atividades relacionadas aos temas
sugeridos para estudo;



Estude com frequência;



Seja curioso pela história de seu país.

PALAVRAS CHAVES:


Tratado de Tordesilhas



Capitanias hereditárias



Território



Unidades da federação



Limites e divisas



Poder executivo



Poder judiciário



Poder legislativo

PLANO DE ESTUDO – ARTE - MANHÃ
4º ANO – 1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Apostila
 Positivo On
CONTEÚDOS:
 Gravura
 Serigrafia
 Monocromia e policromia
 Pop Art
 Danças

O QUE ESTUDAR:
 Na apostila, página 5 veja os diferentes tipos de gravura: xilogravura,
litogravura, calcogravura e serigrafia).
 Observe as obras da página 8.
 Leia o conceito de monotipia da página10.
 Serigrafia página 12
 Danças: página 16
 Acesse a atividade agendada no Positivo On e relembre as definições de
monocromia e policromia.
 Ainda no Positivo On, clique em Artes – Estante – Conteúdos do Volume
1, e confira os seguintes conteúdos digitais:
“Gravuras em diferentes técnicas”; e “Conheça outras obras da Pop
Art” e observe a variedade de cores utilizadas pelos artistas.

Para entrar no Positivo On o usuário é bagozzi+RA do aluno (número que
está na carteirinha) e a senha é aluno2018.
Nossa avaliação será na terça – feira dia 15/05 .
Profª Cláudia

PLANO DE ESTUDO – ARTE
4º ANO – 1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Caderno
 Positivo On
CONTEÚDOS:
 Gravura
 Serigrafia
 Monocromia e policromia
 Pop Art

O QUE ESTUDAR:
 Reveja, no caderno de Arte, as obras que foram produzidas por
diferentes técnicas que permitem a reprodução (gravura e serigrafia).
 Relembre as definições de gravura e serigrafia.
 Releia o texto “Pop Art”, presente no caderno, atentando-se para as
principais características deste movimento artístico.
 Acesse a Atividade Agendada no Positivo On e relembre as definições
de monocromia e policromia.
 Ainda no Positivo On, clique em Artes – Estante – Conteúdos do Volume
1, e confira os seguintes conteúdos digitais:
 “Gravuras em diferentes técnicas”;
 “Conheça outras obras da Pop Art” e observe a variedade de cores
utilizadas pelos artistas.

Não se esqueça que para entrar no Positivo On o usuário é bagozzi+RA
do aluno (número que está na carteirinha) e a senha é aluno2018.
Nossa avaliação será na sexta-feira, dia 04/05.

Bom estudo!
Prof. ª Edeliz

PLANO DE ESTUDO – CIÊNCIAS
4º ANO – 1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Livro didático volume 1 e até a página 13 do volume 2.
 Caderno.
 Positivo On.
CONTEÚDOS:
 Camadas da Terra
 Placas Tectônicas
 Fenômenos naturais: erupções vulcânicas (vulcões), terremotos,
gêiseres e tsunamis.
 A crosta terrestre – estudo das rochas
 Tipos de rochas
 Fósseis: importância e formação.

O QUE ESTUDAR:
 Identificar as camadas da Terra e suas características pág 06 a 09 e
vídeo Positivo On
 Reconhecer as características de um vulcão, suas partes e função pág
12 a 15, vídeo ilustrativo Positivo On
 O que são terremotos, suas consequências pág 16 a 19, vídeo sobre
como se formam os terremotos.
 Estudo dos diferentes tipos de rochas e suas características pág 22 a
31.
o Magmáticas pág 24 e vídeo ilustrando sua formação;
o Sedimentares pág 25 e vídeo ilustrativo sobre a formação das
rochas;
o Metamórficas pág 28 e vídeo ilustrativo.
 O que é erosão? O que a provoca e agentes de erosão pág 31 e 32
 História das rochas, identificar o que são fósseis pág 06 e 07 volume 2
assistir o vídeo ilustrativo.
 Formação dos fósseis pág 09 a 13

DICAS:

 Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;
 Leia todo o material apresentado;
 Acesse o POSITIVO ON e realize as trilhas relacionadas aos temas
sugeridos para estudo; aproveite para assistir aos vídeos sugeridos.
 Reescreva as partes destacadas no livro didático elaborando um
resumo;
 Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo;
 É importante refazer os exercícios do livro e caderno.

PALAVRAS CHAVES:
Crosta terrestre, manto, núcleo, placas tectônicas, terremotos, abalos sísmicos,
tsunami, gêiser, erupção vulcânica, magma, lava, magmáticas, sedimentares,
metamórficas, fósseis, vestígios, erosão.

PLANO DE ESTUDO – ENSINO RELIGIOSO
4º ANO – 1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Unidade: 1 Relatos da diversidade
CONTEÚDOS:


Mitos da criação(p. 14 a 17).



Aprendendo mais “O mito Kamaiurá” (p. 19 a 20).



Diferentes religiões (p. 10 a 13).

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:
 1.Retomar os conteúdos trabalhados no livro.
 2.Revisar atividades e exercícios realizados.
 3.Retomar os assuntos e falas que foram grifados e anotados no livro.

Turmas e Datas das avaliações
MANHÃ
4MA: 03/05/2018
4MB: 03/05/2018
4MC: 03/05/2018

TARDE
4VA: 03/05/2018
4VB: 03/05/2018
4VC:03/05/2018

PLANO DE ESTUDO–HISTÓRIA
4º ANO –1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Apostila volume 1



Caderno.



Positivo On.

CONTEÚDOS:


Cotidiano dos brasileiros nos séculos XX e XXI



Cotidiano dos brasileiros nos séculos XV e XIX

O QUE ESTUDAR:
• Os diferentes cotidianos do povo brasileiro,páginas 5 a 8 do livro didático .
• Períodos da história do Brasil ( Colônia , Império e República),página 16
do livro didático.
• Uma amizade curiosa no Brasil Império,livro didático páginas 17 a 19.
• O cotidiano no Brasil Colônia, páginas 20 a 23 do livro didático.
• Um lar colonial, páginas 24 a 27 do livro didático.
DICAS:


Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;



Leia todo o material apresentado;



Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo;



Acesse o POSITIVO ON e realize as atividades relacionadas aos temas
sugeridos para estudo;



Estude com frequência;



Seja curioso pela história de seu país.

PALAVRAS CHAVES:


Brasil Colônia, Brasil Império , Brasil República, Cotidianos

PLANO DE ESTUDO – MATEMÁTICA
4º ANO – 1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:
 Apostila volume 1 e até a página 25 do volume 2.
 Caderno.
 Positivo On.
CONTEÚDOS:
 As medidas de tempo e as operações;
 Figuras geométricas planas e simetria;
 Sequências e operações.
 Área;
 Operações e medidas.
 Relações entre números e formas.

O QUE ESTUDAR:
 Treinem as quatro operações (Adição, subtração, multiplicação e
divisão), situações-problema e análise de gráficos;
 Lembre-se que o ano possui 12 meses, o bimestre 2 meses, o trimestre
3 meses e o semestre 6 meses. Páginas 05 à 12 – Vol. 1;
 O ano possui 365 dias e o ano bissexto 366 dias. Página 07 – Vol. 1;
 Aprendemos que simetria é definida como tudo aquilo que pode ser
dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir
perfeitamente quando sobrepostas. Páginas 15 à 18. Vol. 1;
 Não se esqueça da classe das unidades simples e da classe dos
milhares. Páginas 21 à 30 – Vol.1;
 Treine as operações envolvendo as classes de milhar. Páginas 31 à 39 e
47 à 54 – Vol.1 e 05 à 10 – Vol.2;
 Estudamos que área é a soma de toda a superfície de uma figura. A
ou . Páginas 41
unidade de medida usada no cálculo da área é o
à 45 – Vol.1;

 Os sólidos geométricos (faces, vértices e arestas). Páginas 56 à 57 –
Vol. 1 e 22 à 25 – Vol. 2;

 Aprendemos que metro é a unidade fundamental de medida de
comprimento e que 1000 m equivale a 1 km. Páginas 59 à 61- Vol.1;
 O quilograma é a unidade fundamental da medida de massa e a cada
1000 g equivale a 1 kg. Páginas 62 à 64 – Vol.1;

DICAS:
 Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;
 Leia todo o material apresentado;
 Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo;
 Acesse o POSITIVO ON e realize as atividades relacionadas aos temas
sugeridos para estudo;
 Estude a tabuada frequentemente;
 Treine frequentemente as quatro operações;
 É importante refazer os exercícios de decomposição, escrita, leitura e
situações-problema.

PALAVRAS CHAVES:
 Decomposição;
 Adição, subtração, multiplicação e divisão;
 Bimestre;
 Trimestre;
 Semestre;
 Ano;
 Ano bissexto;
 Área;
 Simetria;

 Classe das unidades simples;
 Classe dos milhares;

 Sólidos geométricos;
 Vértice;
 Aresta;
 Face;
 Metro;
 Quilômetro;
 Grama;
 Quilograma;

PLANO DE ESTUDO–PORTUGUÊS
4º ANO –1º TRIMESTRE
POR ONDE ESTUDAR:


Livro didático volume 1 e livro didático volume 2 ( até página 35 )



Caderno.



Positivo On.

CONTEÚDOS:


Anúncio classificado



Substantivo e adjetivo



Uso da vírgula



Letra de canção



Uso do C e Ç na escrita de palavras



Palavras escritas com S ou Z, no final das sílabas



Paródias



Conto



Palavras escritas com M ou N, no final das sílabas



Adjetivos pátrios



Poesia ( versos e estrofes )

O QUE ESTUDAR:

•Anúncios classificados, livro didático páginas 7 a 11( volume 1 )
• Substantivo e adjetivo, livro didático páginas 17 e 18 ( volume 1 )
• Uso da vírgula, livro didático páginas 29 e 30 ( volume 1 )
•Letra de canção, livro didático páginas 36 a 39 e 52 a 55 ( volume 1 )
• Uso do c ou ç, livro didático páginas 40 a 42 ( volume 1 )
• Uso das letras s e z no final da sílaba, livro didático páginas 47 a 50 (
volume 1 )

• Adjetivos pátrios, livro didático página 51 ( volume 1 )
• Paródia, livro didático páginas 57 a 60 ( volume 1 )
• Poesia, versos e estrofes, caderno
• Contos, livro didático páginas 7 a 12 e 19 a 26 ( volume 2 )
• Uso das letras M e N no final das sílabas, livro didático páginas 30 a 32 (
volume 2 )

DICAS:


Atenção às explicações da sua professora durante as aulas;



Leia todo o material apresentado;



Não deixe de fazer as lições de casa, pois este é um momento
privilegiado de estudo;



Acesse o POSITIVO ON e realize as atividades relacionadas aos temas
sugeridos para estudo;



Estude com frequência;



Leia muito e sempre.

PALAVRAS CHAVES


Classificados



Substantivo



Adjetivo



Poesia



Versos e estrofes



Paródias



Conto



Adjetivos pátrios

Roteiro de estudo
Língua Inglesa - 1º Trimestre – 4º ano
Material adotado:


Student’s Book.

Conteúdos:
 Hobbies
 Adverbs of frequency: often and sometimes
 Do / Don’t
 Does / Doesn’t
 Superlatives
 Using “and”

Observação:
 Os conteúdos acima estão presentes nas unidades 1 e 2 do livro de inglês.
 As páginas que merecem maior atenção são: 9, 10, 12, 13, 14 e 15 presentes na
unidade 1 e 22, 23, 26, 27, 28 e 29 da unidade 2.
 Estude, além do conteúdo, o vocabulário presente nas lições.

Cronograma das avaliações:

4º MA: 04/05

4º VA: 23/04

4º MB: 03/05

4º VB: 23/04

4º MC: 02/05

4ºVC: 02/05

