
Querido(a) aluno(a),

Olá, criaturinha do meu coração!

Como foram estes primeiros dias de atividades em casa? Conseguiu fazer as lições

numa boa? Teve alguma dúvida? Se sim, não se esqueça de nos mandar, para que a gente

possa te ajudar a resolver essa questão da melhor forma, certo?

Aqui vão as propostas que deverão ser realizadas até o dia 28 de março. Lembre-se

de pedir  para o adulto  que está  com você nos enviar  as lições  digitalizadas,  no prazo

combinado.

Ao usar folhas e cadernos, escreva o cabeçalho/data longa e o título da atividade

usando a caneta.   

Beijocas e bom trabalho.

Dani e Cacá

Sugestão de rotina de atividades

Sexta - feira, 27/03

Língua Portuguesa: fazer a
ficha “Ortografia - atividade” 
(texto da Girafa)

Orientações: 

1. Leia atentamente o 
enunciado. 

2. Depois de pintar as 
palavras, confira, no 
dicionário, a escrita 
correta destas 
palavras.

3. Reescreva somente 
as palavras que 
precisam ser 
corrigidas (são 34).

Lembre-se de:

Matemática: fazer a página 
25 da apostila e jogo.

Orientações: 
Página 25 da apostila

1. Todos os números 
serão escritos 
usando algarismos.

2. No exercício 5, pode 
repetir o algarismo 
para a formação do 
menor e do maior 
número de 3 ordens.

Jogo
1. Você poderá jogar 

com a sua família ou
chamar alguns 
colegas para jogar 

Ciências: responder as 
perguntas numa folha.

Poluição

Vimos que o ser humano 
interage com a natureza de 
diversas formas. Uma delas 
tem relação com a poluição.

1. O que você sabe 
sobre este tema?

2. Na sua opinião:
a. O que é poluição?
b. Que tipos de 

poluição existem?
       3. Faça o desenho de 
um lugar poluído.

Orientações: 
1. Estas questões têm 

como objetivo que 



● Preencher o 
cabeçalho.

● Usar a letra 
maiúscula quando 
necessário.

● Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

virtualmente, com a 
ajuda de um adulto 
para se comunicar 
com os amigos.

2. Leia, na folha do 
jogo, as instruções.

3.  Divirta-se!

você pense sobre o 
assunto que 
passaremos a 
discutir nas próximas
aulas. Não é para 
você pesquisar, é 
para REFLETIR, 
PENSAR sobre o 
assunto e responder.

2. Copie as perguntas. 
3. Escreva boas 

respostas, bem 
elaboradas, 
completas.

4. Capriche no 
desenho. Sim, 
precisa colorir.

Lembre-se:
● Colocar o cabeçalho.
● Pular uma linha. 

entre data/cabeçalho
e título.

● Pular duas linhas 
entre o título e o 
enunciado da 
questão.

● Pular uma linha 
entre uma pergunta 
e outra.

● Escrever o título 
(Poluição).

● Usar a letra 
maiúscula quando 
necessário.

● Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

 

Segunda - feira,  30/03



Língua Portuguesa: fazer a ficha 
“Ortografia - atividade - A tartaruga e a 
formiga” LP_E_Ort_ZouS_reesc_4ºano-
1ºtri-2020

Orientações: 

1. Leia atentamente o enunciado.
2. Depois de pintar as palavras, 

confira, no dicionário, a escrita 
correta destas palavras.

3. Reescreva somente as palavras que
precisam ser corrigidas (são 4).

4. Para escrever as dicas, reveja, no 
seu caderno de Língua Portuguesa, 
o que já estudamos sobre a escrita 
de palavras derivadas de adjetivos 
ou substantivos.

Lembre-se de:
● Preencher o cabeçalho.
● Usar a letra maiúscula quando 

necessário.
● Caprichar na organização e na 

caligrafia.

Matemática: fazer as páginas 20 e 21 da 
apostila. 
Estudar as tabuadas do 7,8,9 e 10. Sexta-
feira faremos outro jogo! Prepare-se.

Orientações: 

1. No exercício 1, VA = Valor absoluto 
e VR= Valor relativo. Se tiver dúvida
sobre o que é cada um deles, releia 
as páginas 6 e 7 da sua apostila.

2. No exercício 2, decomponha os 
número como no exemplo a seguir: 
a) 1.975 = 1.000+900+70+5

3. Ao escrever os números, no 
exercício 3, use a vírgula para 
separar milhar de unidades simples 
(classes). Fique atento quanto à 
ortografia.

4. No exercício 4, não vale repetir os 
algarismo em cada proposta, ou 
seja, para escrever o maior número,
você deve usar os algarismos 
1,5,8,3, e 9 uma única vez, sem 
repetir. E para escrever o menor 
número, você também deve usar os 
algarismos 1, 5,8,3 e 9 uma única 
vez, sem repetir.

5. No 5º e último exercícios, separe os 
números com um hífen (tracinho).

Lembre-se de:
● Usar a letra maiúscula quando 

necessário.
● Caprichar na organização e na 

caligrafia.

Terça - feira , 31/03

Língua Portuguesa: fazer a ficha 
Pontuação e ortografia (O elefante e a 
formiga)

Matemática: fazer a página 22 da apostila 
e estudar as tabuadas do 7,8,9 e 10. 



LP_E_Ort/Pont_O elefante e a formiga_reesc_4ºano

– 1º tri – 2020 

Orientações: 
1. Leia a fábula com atenção e grife as

palavras que têm erro ortográfico.
2. Consulte o dicionário e verifique a 

escrita correta destas palavras
3. Depois, copie o texto completo em 

seu caderno de Língua Portuguesa, 
já corrigindo a ortografia e a 
pontuação. 

4. Fique atento à pontuação das falas, 
faça parágrafo, coloque dois pontos 
e travessão.

Lembre-se de:
● Escrever a data longa/cabeçalho,
● Escrever o título (O elefante e a 

formiga - reescrita),
● Ao final do exercícios, passar o 

traço, usando a régua
● Usar a letra maiúscula quando 

necessário

Orientações:
 Exercício 1:

1. Você precisa descobrir o “segredo” 
de cada sequência para conseguir 
resolver o exercício. 

2. Verifique se a sequência numérica 
está aumentando ou diminuindo.

3. Fique atento à escrita dos números

Exercício 2:
1. Antecessor é o número que antes, 

um a menos.
2. Sucessor é o número que vem logo 

depois, um a mais.


