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CRONOGRAMA DE TRABALHOS DO - 2º BIMESTRE                                                                             

4º ANO B

HISTÓRIA "Navio Negreiro" - Construir com materiais recicláveis o navio negreiro. Colher informações na 

apostila páginas 68 a 74 que aborda sobre o tema, ou em outros meios de pesquisa. Usar a 

imaginação e explorar as habilidades no preparo do trabalho.10/06

GEOGRAFIA "Os setores da economia" - Apresentar um elemento ou produto com base nos setores da economia 

(primário, secundário e terciário) Seguindo o esquema da página 73 da apostila, fazer em metade de 

uma folha de cartolina ou papel kraft A4 a tirinha onde mostra o elemento escolhido passando pelo 

processo em cada um dos setores da economia. 11/06

INGLÊS Seguindo o exemplo da página 53 da apostila de Inglês, descrever por meio de imagens, fotos e/ou 

desenhos com legandas, a sua rotina diária (em inglês). Individual e manuscrito em folha de almaço. 

Deve conter capa com nome do colégio, nome completo do aluno, número, série, disciplina e nome 

da professora.
12/06

ARTES "Obras de Pablo Picasso" -  Trazer uma tampa de pizza. Em sala de aula reproduzir uma das obras do 

artista utilizando lápis de cor e tinta guache. Trazer o material (tampa de pizza) para o procedimento 

da atividade. 12/06

CIÊNCIAS "Filtração da água" - Materiais: Uma garrafa pet de 1 litro cortada no meio. Um pouco de algodão. 

Pedras pequenas. Um punhado de areia fina. Um copo de plástico.  Trazer todos os materiais 

necessários para o procedimento da atividade seguindo as orientações da apostila página 82.14/06

PORTUGUÊS
"Montagem de jornal"  - Pesquisa sobre animais ou plantas, de acordo com as informações citadas nas 

páginas 135 e 136 da apostila de português.
13/06

MATEMÁTICA "Jogo da velha da multiplicação". Os alunos confeccionarão um jogo da velha da multiplicação em sala 

de aula. Desta forma, será trabalhado o raciocínio lógico e o aprendizado da tabuada de forma lúdica. 

A avaliação será feita  durante todo o processo de confecção do jogo e também por meio do 

desempenho do aluno ao jogá-lo. 
14/06


