
Oi, 4º ano! Tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam bem. 

Por aqui estamos sentindo cada vez mais falta de nos encontrarmos em sala

de aula! Mas vamos tentando nos manter próximos dos melhores jeitos possíveis!

Então vamos para mais uma semana de atividades!

Esperamos que façam as lições com atenção, e que aproveitem os outros

momentos para se divertirem muito com a família. 

Continuamos com saudades!

Beijos,

Bruna e Rô

Sugestões:

Gostaríamos de sugerir alguns conteúdos relacionados às matérias com as

quais vocês estão entrando em contato. Não é obrigatório, são apenas indicações

que complementam o que estamos vendo. Neste momento, pensamos em indicar

vídeos que estão relacionados ao conteúdo de História. Se quiserem, vocês podem

aproveitar o final de semana para ver!!

Guerras do Brasil.Doc episódio1

A origem da escravidão no Brasil | Nerdologia (a partir dos 5min30, o vídeo

fala de conteúdos que vocês já leram em textos da apostila, mas fiquem à vontade

para assistirem o vídeo completo).

segunda-feira 27/04

  Língua Portuguesa: Leitura e interpretação
  de texto: Ananse.

  Orientações:
     
  1. Leia atentamente as perguntas.
  2. Elabore respostas completas.
  3. Cuide da ortografia correta das palavras.
  4.. Escreva com letra legível.
  5. Use letra maiúscula no começo das    
  frases e nos nomes próprios.

  Lembre-se que:

 
 Matemática: Fazer a página 24 da  apostila  
   de Matemática.

  Orientações:
 

1.Se não estiver com sua apostila, faça o 
exercício em seu caderno quadriculado.

2. Faça a data longa, pule uma linha e escreva 
o título: Apostila de Matemática, pág. 24.

3. Ouça atentamente o ditado para a primeira 
questão e escreva os números em algarismos.

https://www.youtube.com/watch?v=VeMlSgnVDZ4
https://www.youtube.com/watch?v=qXBmkswwRfw


●      Se não puder imprimir a
               ficha, responda as  questões no seu
                caderno  de Português.

●    Escreva a data   longa e o título
                 (Ananse).

  Autocorreção   Data de entrega: 29/04

 

 

Terça-feira 28/04

Língua Portuguesa: fazer a ficha em 
anexo sobre Fábulas.

 LP-LE-A leoa e a raposa-4ºano2020

 Orientações:

1. Leia a fábula com atenção.
2. Responda as perguntas pensando 

nas características das fábulas.

Lembre-se de:

●       Se não conseguir imprimir a 
ficha:

●   Escrever a data 
longa/cabeçalho,

●   Escrever o título (A leoa e a 
raposa),

●   Ao final dos exercícios, passar o 
traço, usando a régua

● Usar a letra maiúscula quando 
necessário

 

 

Matemática::Fazer a página 46 e 47 da     
apostila  de Matemática.

  Apostila pág 46 e 47-4ºano1ºtri2020
 
     Se não estiver com a sua  apostila de         
  Matemática  ,  responda as questões no  seu 
  caderno quadriculado.

●  Escreva a data longa e o  título           
(Problemas-pág.46 e 47) à caneta.

● Responda a lápis.



 

 

 

 

Autocorreção                                   

Data de entrega: 29/04

 


