
 

 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DIAGNÓSTICAS 

 4º ANO – 3º TRIMESTRE 

Matutino e Vespertino 

  

DISCIPLINA 

DATA 

MATUTINO 

DATA 

VESPERTINO 

DATA DA 2ª CHAMADA 

(esta data é para quem não compareceu no dia da Atividade 
Diagnóstica) 

Ciências 15/09 17/09 22/09 (terça-feira), das 18h10 às 19h 

Link de acesso: https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj 

Idiomas 
 

18/09 
 

18/09 25/09 (sexta-feira), das 18h10 às 19h 

Link de Acesso do Alemão: https://meet.google.com/ouu-fnch-xht 

Link de acesso do Inglês: https://meet.google.com/txp-eqvb-ser 

História 22/09 24/09 29/09 (terça-feira), das 18h10 às 19h 

Link de acesso: https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj 

Geografia 06/10 08/10 14/10 (quarta-feira), das 18h10 às 19h 

Link de acesso: https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj 

LPO 15/10 15/10 20/10 (terça-feira), das 18h10 às 19h 

Link de acesso: https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj 

 

Idiomas 

 
 
 

16/10 

 
 
 

16/10 

23/10 (sexta-feira), das 18h10 às 19h 

Link de Acesso do Alemão: https://meet.google.com/ouu-fnch-xht 

Link de acesso do Inglês: https://meet.google.com/txp-eqvb-ser 

Matemática 20/10 22/10 27/10 (terça-feira), das 18h10 às 19h 

https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj
https://meet.google.com/ouu-fnch-xht
https://meet.google.com/txp-eqvb-ser
https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj
https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj
https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj
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https://meet.google.com/txp-eqvb-ser


Link de acesso: https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj 

Trabalho Ciências 

1ª parte:  

A temperatura e os estados 
físicos 

 

De acordo com as 
orientações da professora.  

 
 

 
O(A) aluno(a) que não entregar até o prazo estabelecido pela 

professora, os pais/responsáveis serão comunicados via e-mail com 
a informação do novo prazo de entrega. 

Trabalho Ciências 

2ª parte:  

Os materiais se 
transformam 

 

De acordo com as 
orientações da professora. 

 
 
 

O(A) aluno(a) que não entregar até o prazo estabelecido pela 
professora, os pais/responsáveis serão comunicados via e-mail com 

a informação do novo prazo de entrega. 

Trabalho de História 

A cidade: presente e 
passado 

Livro p.116 

 
 

De acordo com as 
orientações da professora. 

O(A) aluno(a) que não entregar até o prazo estabelecido pela 
professora, os pais/responsáveis serão comunicados via e-mail com 

a informação do novo prazo de entrega. 

Trabalho de Geografia 

Aspectos geográficos de 
Santa Catarina 

 
 

De acordo com as 
orientações da professora. 

O(A) aluno(a) que não entregar até o prazo estabelecido pela 
professora, os pais/responsáveis serão comunicados via e-mail com 

a informação do novo prazo de entrega. 

LPO 03/11 05/11  10/11 (terça-feira), das 18h10 às 19h 

Link de acesso: https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj 

Matemática 10/11 12/11  17/11 (terça-feira), das 18h10 às 19h 

Link de acesso: https://meet.google.com/ukz-wdee-nzj 

LPO – Análise literária 

“Aventuras no Sítio” 

De acordo com as 
orientações da professora. 

O(A) aluno(a) que não entregar até o prazo estabelecido pela 
professora, os pais/responsáveis serão comunicados via e-mail com 

a informação do novo prazo de entrega. 
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