
REUNIÃO COM PAIS

Setembro/2019

Ensino Fundamental
Anos Iniciais

4º ano





1- Projeto Defenda-se.

2- Champagnat, na Vida e na Arte.

3- Conhecendo Santos.

4- Quem Conta um Conto.

5- Relembrando Frações com Chocolate.

Nossas Vivências no Arqui – 4º ano



Projeto Defenda-se

OBJETIVO
Estimular a autodefesa e
e o autoconhecimento
dos alunos sobre o seu
corpo.

A primeira atividade
proposta foi a veiculação
de um vídeo da
Campanha Defenda-se,
realizada no espaço da
biblioteca, seguida de
uma roda de conversa
com os alunos sobre os
temas do vídeo.
Finalizando as discussões,
os alunos produziram
cartazes sobre o tema.



O que vem pela frente?

Perspectivas para o 

3º trimestre!



LÍNGUA
PORTUGUESA

• Produção de narrativa de aventura, baseada na 
leitura dos livros paradidáticos A casa do 
Franquis tem e Garoto Cósmico, uma aventura 
que gira mundos. 

• Folder. 
• Carta pessoal.
• Tempos verbais : presente, pretérito e futuro.
• Leitura e interpretação de textos diversos.



MATEMÁTICA

Grandezas e suas medidas: 

✓ Medida de comprimento (km, m

e cm).

Geometria:

• Ângulos.

• Circunferência e seus elementos: 

raio, diâmetro e centro.
Números racionais (fracionários):

✓ Adição e subtração de frações

com mesmo denominador.

Estatística e probabilidade:

✓ Ideias do princípio fundamental da

contagem (princípio multiplicativo).

✓ Probabilidades e chances.

❖ Números racionais (decimais: décimos e centésimos).



SALA DA MATEMÁTICA



HUMANIDADES E NATUREZA
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS



Ensino Religioso

• Preconceito e intolerância cultural e religiosa.

• Regras de ouro (boa convivência).

• A natureza e o homem.

• O valor da fé.



Regularidades ortográficas:EDUCAÇÃO FÍSICA 

• Conhecer, reconhecer, 
vivenciar e 
ressignificar as 
diferentes 
manifestações sobre o 
Futebol; relacionar os 
aspectos históricos, 
culturais e sociais à 
prática corporal de 
forma democrática, 
cumprindo 
combinados e regras.

2º 
Tri

•Conhecer, reconhecer, 
vivenciar e 
ressignificar os 
diferentes estilos de 
Luta de forma 
democrática, 
cumprindo 
combinados e regras, 
relacionando-os com 
os diferentes Jogos de 
Oposição.

3º 
Tri

Aguardem novas 
emoções...



Regularidades ortográficas:
ARTE

•Representa, em 
múltiplas linguagens, 
sua opinião a respeito 
dos temas trabalhados; 
constrói um percurso 
criativo, experimental e 
poético com base nas 
descobertas artísticas.

2º 
Tri

•Analisar e interpretar mudanças 
no padrão estético artístico, 
tendo como estudo escolas e 
ideologias de diferentes tempos 
e espaços na história da arte, 
para desenvolver opinião 
própria estética, por meio da 
imaginação e da construção de 
relações sensoriais 
(comunicativas) com a arte  
construindo, assim, um 
percurso criativo, experimental 
e poético, com base nas 
descobertas artísticas. 

3º 
Tri



Regularidades ortográficas:INGLÊS

•Produzir textos verbais 
orais, participando do 
processo de 
elaboração de ideias e 
construção de 
significados para 
integrar diferentes 
universos linguísticos e 
espaços 
sociocomunicativos.

2º 
Tri

• Interpretar textos de 
diferentes gêneros 
em língua inglesa, 
apresentados de 
forma oral e escrita 
para integrar 
diferentes universos 
linguísticos e espaços 
sociocomunicativos.

3º 
Tri

No segundo trimestre, os alunos aprenderam a falar
sobre o horário e as atividades da rotina de uma criança
e também sobre a importância dos esportes, bem como
expressar seus gostos e preferências pela prática
esportiva.

No terceiro trimestre, os alunos vão embarcar no mundo 
da tecnologia e também expandirão seus conhecimentos 
sobre importantes datas comemorativas no Brasil . 



Regularidades ortográficas:
INGLÊS

Atividades em parceria com os colegas de modo a promover a comunicação 
oral e implantação da pasta de registro de atividades diárias.



Projeto de Intervenção 
Social

PIS



Resultado da avaliação externa 
Larga Escala- 2019

O Diagnóstico Padronizado

do Ensino Fundamental ‐

4º ano (DPEF 4º ano), da

Primeira Escolha, é uma

avaliação educacional

externa que tem o objetivo

de avaliar a alfabetização e

o letramento dos alunos

em Língua Portuguesa,

assim como o raciocínio

em Matemática no final do

ciclo de alfabetização.



Dia da Família
31.08.2019



AVISOS GERAIS

2019

✓ Premiação da Olimpíada Canguru de Matemática na Mostra Cultural- 21/09.

✓ Fórum com Crianças do PIS. Semana de 07 a 11/10.

✓ Recuperação paralela até dezembro, das 12h40 às 13h20.

✓ Último dia de aula: 13/12.

✓ Os alunos receberão o resultado final no dia 19/12.



Núcleo

• Mais aulas 
curriculares desde a 
Educação Infantil

• Intercâmbios 
acadêmicos

• Fluência em Língua Inglesa
• Exames de proficiência de 

Cambridge

• Ensino Médio Americano
• Dupla certificação

• Período Integral
• Perspectivas Globais
• Tecnologia de informação e 

comunicação



COM CAMBRIDGE    
INTERNATIONAL 



DIFERENCIAIS DO INTEGRAL

DO ARQUI

• Prédio próprio;
• Ambiente planejado e acolhedor;  



NAC



ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
https://youtu.be/hpsbg-WF-fQ

https://youtu.be/hpsbg-WF-fQ


OBRIGADA(O)!


