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ROTEIRO DE ESTUDO – 2a ETAPA
o
4 ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
2017
Disciplina

Data do Teste

Conteúdo
 Livro: Descobrindo Novos Caminhos.

Relações Humanas

Português

20 de junho
(3a feira)

21 de junho
(4a feira)

 Tema 06: Datas que marcam um novo começo.
 Tema 07: O Natal de Jesus.
 Tema 08: Deus ama todos os povos.
 Tema 09: Jesus também precisou de uma família.
 Tema 10: Sinais que passam mensagens.
 Interpretação de texto.
 Sinônimo e Antônimo.
 Encontros Vocálicos (classificação, ditongo oral e nasal).
 Encontros Consonantais e Dígrafos.
 Substantivo (classificação, formação e flexão).
 Artigo (definido e indefinido).
 Adjetivo (flexão: gênero, número e grau).
* Comparativo e superlativo absoluto sintético.
 Pronome (pessoais: retos, oblíquos e de tratamento
possessivos / demonstrativos).
 Verbo (infinitivo, conjugação, tempos verbais, modo indicativo).
 Numeral (classificação).
Obs.: Trazer dicionário.

Produção Textual

Inglês

Ciências

22 de junho
(5a feira)

22 de junho
(5a feira)

23 de junho
(6a feira)

 Units 3 and 4.
– Personal Pronouns.
(I, you, he, she, it, we, you, they).
– Verb To Be.
Affirmative Long and Short forms.

* Unidade 2: Os seres vivos.
 Capítulo 4: A história da vida.
– Os fósseis.
– Evolução dos seres vivos.
– Biodiversidade no presente.
 Capítulo 5: As plantas.
– Germinação e reprodução.
– Polinização e dispersão.
– Fotossíntese.
– Respiração, transpiração e adaptações.
 Capítulo 6: Os animais.
– Alimentação e adaptações.
– Respiração e transpiração.
– Reprodução.
– Do ovo ou da barriga.
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Geografia
 Unidade 3 – Elementos naturais da paisagem.
 Unidade 4 – As paisagens do Ceará.
História e Geografia

26 de junho
(2a feira)

 Texto Complementar: Elementos da Paisagem.
História
 Unidade 2 – O Ceará no tempo da monarquia.
 Texto Complementar: – A Escravidão no Brasil e no Ceará.
 Operações fundamentais:

Matemática

27 de junho
(3a feira)

– Adição: prova real.
– Subtração: prova real.
– Multiplicação (com até 2 algarismos no multiplicador).
 por 10 / 100 / 1.000.
 dobro / triplo / quádruplo / quíntuplo.
 propriedades da multiplicação.
 prova real.
– Divisão (exata e não exata) por até 2 algarismos no divisor
 por 10 / 100 / 1.000.
 divisibilidade por 2, 3, 5 e 10.
 prova real.
– Situações-problema envolvendo as quatro operações (até 3
raciocínios).
 Expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão.
 Cálculo do termo desconhecido (problemas).
 Sistema Monetário Brasileiro.
 Análise de gráficos e tabelas.
 Linhas simples abertas e fechadas.
 Segmento de reta e reta.

Obs.: Livros, atividades, registros e textos complementares deverão ser utilizados como material de estudo.
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