
São Paulo, 24 de março de 2.020.

Oi, criaturinha linda do nosso coração!

Iniciaremos, nesta semana, essa nova forma de trabalhar, de estudar. Sabemos que é

tudo novidade e, acredite, para nós também é.

Estamos sentindo muita falta dos nossos encontros, das trocas durante as aulas, das

conversas e até da bagunça (mas só um pouquinho, risos). Será um grande esforço para

nós,  mas vamos conseguir  superar  esse  momento  de  desafio  e,  logo  mais,  estaremos

juntos novamente.

Durante este período, mandaremos as atividades que você precisa fazer. Quem não

estiver com os materiais em casa, pode ficar tranquilo(a) porque enviaremos sempre, em

anexo, o que você precisa fazer. Dê preferência por realizar as atividades nos materiais que

tiver por perto. Quem não tem, poderá imprimir ou, se não for possível imprimir, deverá ler

as perguntas no computador e escrever as respostas no caderno, isso quando a atividade

proposta for uma ficha ou alguma página da apostila. Lembre-se de escrever a data longa e

o  título  da  atividade,  sempre  à  caneta.  Os  enunciados  podem  ser  a  lápis.   Antes  da

resposta, sinalize o número da pergunta. Veja:

São Paulo, 25 de março de 2.020.

Sílabas - exercícios

Ex. 1: ca-be-ça

Quando a atividade proposta for no caderno, é para copiar a pergunta e a resposta.

Para localizar a atividade em ficha que você precisa fazer, confira sempre a

nota de rodapé. Exemplo: a ficha de título “Pontuação e ortografia” (O elefante e

a formiga) tem o seguinte rodapé → LP_E_Ort/Pont_O elefante e a formiga_reesc_4ºano – 1º tri –

2020 

Preparamos  um cronograma de  atividades,  pensando  em cada  dia  da  semana  e

estimando o tempo que levará para fazer as propostas. No entanto, este cronograma é uma

sugestão, ou seja, não é obrigatório que seja seguido à risca. Entendemos que cada família

organizará esse período da melhor maneira possível.

Caso  tenha  dúvidas,  escreva-as  ou  grave  um  vídeo  contando  o  que  está  mais

desafiador, peça para um adulto nos enviar e responderemos o mais breve possível.



Na semana que vem, enviaremos o gabarito destas atividades para que você possa

corrigi-las. Faça isso com bastante atenção, combinado? 

As atividades que você está recebendo hoje deverão ser realizadas até o dia 27/03.

Quando terminar, peça a um adulto que a digitalize, a nomeie de acordo com as instruções

no site da escola e nos envie por email (ef1quartotarde@colegioequipe.g12.br), para que

possamos ver como estão resolvendo os exercícios, corrigir e comentar com você. 

Querido(a),  é  muito  importante  que  você  procure  fazer  estas  atividades com

autonomia,  ou seja, sem pedir  a ajuda do adulto que está te acompanhando em casa,

fazendo isso somente quando for indispensável ou quando for uma sugestão nossa,

certo?

Temos certeza de que você conseguirá fazer as atividades e que aprenderemos muito

neste período distantes.

Qualquer coisa, é só mandar mensagem… estaremos por aqui.

Beijos e bom trabalho.

Dani, diva e rainha, e Cacá.

Sugestão de rotina de atividades

Quarta - feira, 25/03

Língua Portuguesa: fazer a
ficha “Sílabas - exercícios” 
LP_E_LC_A coisa sílabas 4ºano 
1ºtri  2020

Orientações: 
1. Nesta atividade, é 

importante que 
vocês fiquem atentos
à separação das 
sílabas.

2. Lembrem-se de que 
não existe sílaba 
sem vogal e que o rr 
e o ss nunca ficam 
juntos na mesma 
sílaba.

Matemática: fazer as 
páginas 40 e 41 da apostila,
somente o exercício 4 
(começa na página 40 e 
termina na página 41) e 
estudar a tabuada do 2 ao 6
(na sexta feira terá um jogo, 
prepare-se!).

Orientações: 
1. Leia o enunciado 

com atenção.
2. Procure escrever 

boas respostas. 
Peça para um adulto

História: fazer o exercício 3 
da página 16 da apostila

Orientações: 
1. O objetivo desta 

pergunta é que você 
IMAGINE como 
acontecia o rapto 
(sequestro) dos 
negros africanos que
foram trazidos para o
Brasil.

2. Não existe uma 
resposta certa, mas 
o que você escrever 
tem que fazer 



3. Sílaba mais forte é 
aquela que 
pronunciamos com 
mais intensidade. 
Por exemplo:
→ futebol: fu-te-
bol. A sílaba mais 
“forte” é BOL. 
→ matemática: 
ma-te-má-ti-ca. A 
Sílaba tônica é MÁ.
→ escola: es-co-la. 
A sílaba mais forte é 
CO.

Lembre-se de:
● Preencher o 

cabeçalho.
● Usar a letra 

maiúscula quando 
necessário.

● Pontuar as frases.
● Caprichar na 

organização e na 
caligrafia.

● Ficar atenta(o) à 
escrita correta das 
palavras.  

ler e verificar se a 
sua ideia ficou clara, 
fácil de ser 
compreendida pelo 
leitor.

Lembre-se de:

● Pontuar as frases.
● Caprichar na 

organização e na 
caligrafia.

● Ficar atenta(o) à 
escrita correta das 
palavras.

sentido, ter relação 
com a pergunta.

Lembre-se de:

● Usar a letra 
maiúscula quando 
necessário.

● Pontuar as frases.
● Caprichar na 

organização e na 
caligrafia.

● Ficar atenta(o) à 
escrita correta das 
palavras.

● Escrever uma boa 
resposta, completa.

Quinta - feira, 26/03

Língua Portuguesa: fazer a
ficha “Borboleta de 
qualidade”

LP-E_LC - Borboleta de qualidade_ 
Leitura e Separação de sílabas  -  
4ºano – 1ºtri – 2020 

 
Orientações: 

1. Leia o poema 
“Borboleta de 
qualidade”.

2. Na atividade 1, 
perceba que você 
deve procurar 
palavras 

Matemática: fazer as 
operações no caderno 
quadriculado e estudar a 
tabuada do 2 ao 6 (na sexta 
feira terá um jogo, prepare-
se!).

Operações

1) Resolva usando a 
conta armada:

a. 358 + 4896 + 27 =
b. 7452 - 2895 =
c. 6029 - 3681 =
d. 475 X 4 =
e. 732 X 3 =

Geografia: fazer a ficha 
“Leitura cartográfica - África”

Geo_Leitura Cartográfica_África-
4ºano-1ºTri-2020

Orientações: 
1. Leia atentamente o 

enunciado desta 
ficha.

2. Marque um X nas 
alternativas corretas.

3. Aproveite e escute a 
música mais uma 
vez. Dance com a 



MONOSSÍLABAS, 
ou seja, escritas com
UMA única sílaba. O 
desafio é encontrar 
monossílabas com 
sílabas de 1 letra, 2 
letras, 3 letras e 4 
letras.

3. Monossílaba: 
palavras formadas 
por 1 sílaba
Dissílaba: palavras 
formadas por 2 
sílabas
Trissílaba: palavras 
formadas por 3 
sílabas
Polissílaba: palavras 
formadas por 4 ou 
mais sílabas.

Lembre-se de:
● Preencher o 

cabeçalho.
● Usar a letra 

maiúscula quando 
necessário.

● Pontuar as frases.
● Caprichar na 

organização e na 
caligrafia.

● Ficar atenta(o) à 
escrita correta das 
palavras.  

Orientações: 
1. Organize bem a 

conta armada, 
colocando um 
algarismo em cada 
quadrado.

2. Escreva as 
sentenças 
matemáticas (não 
precisa ser um 
algarismo por 
quadrado) e anote o 
resultado da conta.

3. Pule duas linhas 
entre a sentença 
matemática e a 
conta armada, tanto 
antes como depois.

4. Faça a prova real 
das contas de adição
e de subtração 
(conferir os 
resultados utilizando 
os números desta 
conta)
Exemplos:
Para conferir se 
a)
120 +70=190, posso 
fazer:
190-70=120 ou
190-120 = 70
b) 180- 50 = 130, 
posso fazer:
130 + 50 = 180
180 - 130 = 50

Lembre-se de:

● Fazer a data 
longa/cabeçalho.

● Escrever o título da 
lição. (Operações)

● Ficar atenta(o) à 
escrita correta das 
palavras.

sua família, divirta-
se!

Lembre-se de:

● Fazer o cabeçalho 
completo.



● Passar um traço no 
caderno, ao final da 
atividade.


