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CRONOGRAMA DE ESTUDOS - 4º ANO 
 

Revisar os conteúdos deve ser um hábito diário para que não se perca o que já foi 
estudado em sala, desse modo, o cronograma abaixo poderá ajudá-lo nos estudos. 
   

No período de 23/3 a 07/4 revisar para avaliação bimestral: 
PORTUGUÊS:  

• revisar/estudar no livro os conteúdos das páginas  36  a  67 ; 
• atividades no caderno; 
• responder as atividades no final do livro “Recordando rotas”, páginas  259 a 262 (caso 

não tenha realizado em sala). 
MATEMÁTICA: 

• revisar/estudar no livro os conteúdos das páginas 43 a 69 ; 
• atividades no caderno; 
• responder as atividades no final do livro “Recordando rotas”, páginas 249 a 254 (caso 

não tenha realizado em sala). 
CIÊNCIAS: 

• revisar/estudar no livro os conteúdos das páginas 22 a 39;           
• atividades no caderno; 
• responder as atividades no final do livro “Recordando rotas”, páginas 145 a 150 (caso 

não tenha realizado em sala). 
HISTÓRIA: 

• revisar/estudar no livro os conteúdos das páginas 35 a 53 ; 
• atividades no caderno; 
• responder as atividades no final do livro “Recordando rotas”, páginas 153 a 158 (caso 

não tenha realizado em sala). 
GEOGRAFIA: 

• revisar/estudar no livro os conteúdos das páginas 22 a 35; 
• atividades no caderno; 
• responder as atividades no final do livro “Recordando rotas”, páginas 145 a 150 (caso 

não tenha realizado em sala). 
ESPANHOL: 

• revisar as lições 1 e 2 (páginas 10 até 29); 
• fazer as atividades das páginas 96 até 99 e páginas 2 até 5 no final do livro. 

 
VOCÊ TAMBÉM PODERÁ: 

• ler os textos e grifar as partes que você considerar importante para posteriormente 
discutir  e realizar atividades em sala sobre os assuntos;  

• pesquisar no dicionário as palavras que você desconhece o significado para melhor 
entendimento dos textos; 

• buscar/pesquisar outras informações sobre o assunto. 
             PORTUGUÊS: páginas 68 a 84. 
             MATEMÁTICA: páginas 70 a 81. 

 CIÊNCIAS: páginas 40 a 51. 
 HISTÓRIA: páginas 54 a 61. 
 GEOGRAFIA: páginas 36 a 47. 


