
Oi, gente!

Tudo bem? Vocês também podiam mandar uma mensagem para nós contando o que 

estão fazendo em casa, além das lições. Que tal?

Estamos com muitas saudades de vocês!! Para ajudar um pouquinho nesta falta de 

convivência, encontramos umas fotos do nosso carnaval!



          Lembram-se do nosso estandarte “Batatas brasileiras”?



Foi muita diversão!

Vamos continuar com mais atividades? Desta vez coloquei embaixo de cada uma 

delas o prazo de entrega, mas é só para nos organizarmos. Também veja se é necessário 

mandar para nós.

Depois mandaremos os gabaritos.

Fiquem bem, crianças. colaborem com sua família, não aterrorizem muito...rs.

 É sério, cumpram com as recomendações pedidas por nós e pelos familiares para 

nos resguardarmos do coronavírus, ok?

Divirtam-se também com as atividades.

Aguardamos ansiosos estar com vocês.

Beijo no coração de cada um.

Rô e Bruna



Sugestão de rotina de atividades

quarta-feira,01/04

Língua Portuguesa: fazer 
a ficha em anexo sobre 
Adjetivos LP-E-Adjetivos- 
4ºano1ºtri2020

Orientações:
1.Na 1ª, tente escrever com
suas palavras o que 
estamos pedindo, sem 
preocupações com uma 
definição perfeita. O 
importante é conseguir 
entender realmente o 
significado do conceito 
adjetivos.

2. Depois é só se divertir 
colocando adjetivos para as
situações pedidas e fazer 
os desenhos bem 
caprichados.

Lembre-se de:
● Preencher o 

cabeçalho.
● Usar a letra 

maiúscula quando 
necessário.

● Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

Prazo de entrega: 3/04

Matemática:na apostila 
fazer a pág.50 e 51. 

Além disso, agora já está na
hora de estudar a tabuada 
do 7 ao 10. Lembre-se de 
memorizar bem, pois isso 
vai ajudar muito na 
agilidade das operações de 
multiplicação e divisão.

Orientações: 
1.Leia atentamente cada 
problema. 

2.Quando resolver a 
operação que vai utilizar, 
faça-a com calma, e 
responda no local indicado 
na ficha. 

3.Se estiver sem a apostila, 
pode fazer no 
caderno,cuidando para 
colocar a data e a página da
apostila, somente 
numerando o problema.

4. Pode fazer a correção 
com a calculadora depois 
que terminar
 

Prazo de entrega:3/04

História/ Português: 
Vamos continuar a leitura da
nossa aventura em 
Aqualtune?
Neste primeiro momento, 
pediremos  que você leia 
algumas páginas sozinho ou
com a ajuda de alguèm 
responsável e faça algumas 
atividades baseadas na 
história, que ficará cada vez 
mais interessante e 
emocionante!
Em sala de aula, tínhamos 
parado a leitura na página 
46. Leia então, da página 46
até a 51. 
Depois da leitura:

1.  Faça um desenho, numa 
folha sulfite, de como você 
imagina que seja a princesa 
Aqualtune. Use a 
criatividade no desenho. 
Pode usar os materiais que 
tivere em casa, canetinhas, 
lápis de cor, giz, colagens e 
etc.

2. Em seguida, responda no
caderno de LP copiando o 
enunciado abaixo :

● Escreva 4 adjetivos
para as 
personagens de 
Aqualtune:

●  Vó Cambinda
●  Aqualtune (Alice)
●  Maria



● Kafil
● Aqualtune(princesa).

3. Se você não estiver com 
o livro, preparamos um 
arquivo com as páginas 
para você poder ler. 

Lembre-se de:
● Preencher o 

cabeçalho.
● Pular linha entre o 

cabeçalho e título da
lição (Aqualtune - 
Adjetivos)

● Usar a letra 
maiúscula quando 
necessário( início de 
frase, nomes 
próprios)

● Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

Prazo de entrega:03/04

quinta-feira,02/04

Língua Portuguesa: Fazer 
a ficha sobre separação de 
sílabas.LP-Gramática -
Separação de sílabas

Orientações:
1.Quando ler o trecho 
inicial, lembre-se de como 
cada palavra em negrito 
deveria ser se fosse 
separada em sílabas. Aí vai 
conseguir pensar nas 
respostas às perguntas que 
se seguem.

2. Na pergunta 2, além de 
separar as sílabas das 

Matemática:na apostila, 
fazer a pág.53.

Continuar a estudar a 
tabuada do 7 ao 10. 
Lembre-se de memorizar 
bem, pois isso vai ajudar 
muito na agilidade das 
operações de multiplicação 
e divisão.

Orientações: 
1.Leia atentamente cada 
problema. 

2.Quando resolver a 
operação que vai utilizar, 
faça-a com calma, e 

Geografia:Leia o texto da 
ficha de Geografia sobre as 
brincadeiras africanas.

Em seguida, faça o que se 
pede em cada questão.

Quando puder, faça 
algumas das brincadeiras 
apontadas pelo texto, assim,
além de conhecê-las, vai 
poder se divertir nestes 
dias.

Prazo de entrega: Não 
precisa enviar. Vamos 
enviar o gabarito.



palavras, lembre-se das 
classificações das palavras 
quanto ao número de 
sílabas( monossílabas, 
dissílabas, trissílabas e 
polissílabas).

Lembre-se de:
● Preencher o 

cabeçalho.
● Usar a letra 

maiúscula quando 
necessário.

● Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

Prazo de entrega: 4/04

responda no local indicado 
na ficha. 

3.Se estiver sem a apostila, 
pode fazer no 
caderno,cuidando para 
colocar a data e a página da
apostila, somente 
numerando o problema.
 

Prazo de entrega: 4/04


