
VOCÊ JÁ BAIXOU O APP 
JAMBOARD EM SEU CELULAR?



4º ano D
Professora: Andréa 
Estagiária: Roberta



Chegada no 4º ano



Composição da nota

Postura de 
estudante

Lição de 
casa

Provas e 
trabalhos



Postura de 
estudante

➢ Participação

➢ Registros

➢ Trabalho em grupo

➢ Organização



anos.

Lição de casa

Caros XXXXXXXXXX,

Observamos que seu(sua) filho(a) XXXXXXX  não 
entregou a lição de casa completa de História por 3 
vezes, nas seguintes datas: 

12/09/2019, 13/09/2019, 17/09/2019

Pedimos que conversem com ele(a) e o(a) orientem 
para que isso não ocorra mais. 
Caso queiram saber quais são as lições peçam para 
que seu (sua) filho (a) converse com o professor. 
Atenciosamente,
EQUIPE SANTI



Trabalhos
➢ Materiais para consulta;

➢ Produções SEMPRE em sala de 

aula;

➢ Trabalhos em grupo;

➢ Apresentações;

➢ Pesquisas (em sala ou em casa);

➢ Nota de trabalho é o mesmo 

peso da prova.



PROVAS
● Calendário de provas;

● Roteiro + materiais de estudo;

● Desconto de 0,01 de gramática e 

ortografia;

● Provas sustitutivas.



PROCEDIMENTOS DE ESTUDO

Objetivos para os alunos

●  Desenvolver o hábito de estudo, 

para além do roteiro;

● Aprender como estudar para as 

diferentes disciplinas;

● Realizar anotações; 

● Registrar dúvidas.

Papel da família 

● Organização da rotina;

● Incentivar autonomia.



75

RELATÓRIO



75

RELATÓRIO



75

RELATÓRIO- 
RECUPERAÇÃO



RELATÓRIO
● Média trimestral/ anual

● Prova final



Percurso reflexivo e investigativo
Ambiente e os seres



Cadeia Alimentar e Teia alimentar

● Compreender as relações de alimentação existentes 
entre os seres vivos e refletir sobre os diferentes 
papéis exercidos em uma cadeia e em uma teia 
alimentar, classificando esses seres.

Trabalho - como parte do processo avaliativo

Trabalho individual



A relação dos seres humanos com a natureza 
(sustentável)

• Compreender como funciona um ecossistema.
• Identificar diferentes tipos de ecosistemas.
• Refletir sobre os impactos das ações humanas no 

equilíbrio da natureza.
• Relacionar os hábitos do dia-a-dia com um pensamento 

sustentável.

Padlet - registro colaborativo



DÚVIDAS…

                PERGUNTAS…

                                     COMENTÁRIOS...



UM RECADO PARA VOCÊS!

https://jamboard.google.com/d/1CMafDYBX4-pFb6A4rOP-5ODfp167BLj1OwXMEqhL51M/viewer?f=0

