
Oi, 4º ano!!! Tudo bem por aí? Como vocês estão?

Segue a tabela com as novas atividades. Gostaríamos de relembrar que esta tabela,

com as lições separadas pelos dias da semana, é apenas uma sugestão de organização

para vocês (crianças e famílias). Nós procuramos pensar em duas ou três atividades por

dia, mas as famílias têm autonomia para  organizar esta agenda da melhor forma.

Gostaríamos de pedir também, se possível, que nos mandassem, nos emails, um

arquivo para cada lição,  nomeados com o nome do aluno e o nome da atividade  (por

exemplo: Bruna_LP_adjetivos; Rosangela_matemática_p.53). Dessa forma, nos ajudaria a

organizar  as atividades de cada um e agilizaria  nossa correção.  Entendemos que cada

família  está  digitalizando  as  atividades  de  uma  maneira,  mas  se  isso  fosse  possível,

ajudaria bastante a nossa organização.

Estamos sempre buscando uma melhor maneira de estabelecer essa nova forma de

trabalho à distância.  Se tiverem algum problema ou algo que também achem mais fácil

nesta dinâmica para vocês, nos avisem e vamos construindo isso juntos. 

Continuem nos mandando notícias sempre que der, é muito importante sabermos

como estão sendo os dias de vocês neste período que estamos distantes!!

Grande beijo em cada um!

Bruna e Rô

terça feira ( 14/04/2020)

História: desta vez iniciaremos um conteúdo
novo, na apostila de História, pág. 17, 18 e 
19 (até o sub-título “A chegada e o tráfico 
interno”).
Fizemos um vídeo no powerpoint,  onde a Rô
faz uma leitura junto com vocês, como na 
sala de aula. Cliquem no link

https://onedrive.live.com/view.aspx?
resid=8AF412C05078E41F!2272
&ithint=file%2cpptx&authkey=!AsvpWqOUg-
xsW2M

Se  não estiver com o livro, fizemos uma 
cópia das páginas e das questões para você 
fazer depois. 
Fizemos também uma ficha com o 
significado das palavras que talvez tenham 
dificuldade de compreensão na hora de reler.
Bom trabalho!

LP/Hist.: Leitura do livro Aqualtune. Para 
fazermos a leitura desta semana, mandamos 
um arquivo powerpoint com as páginas do livro
e no final de cada uma tem um “alto-falante”. 
Ao clicarem neles, vocês poderão ouvir a 
Bruna lendo com vocês. Esta é uma maneira 
de tentarmos continuar a leitura juntos!

Após a leitura destas páginas responda as 
questões no caderno de História. Caso não 
esteja com você, faça numa folha avulsa para 
depois colar no caderno.

1- Por que a vó Cambinda tinha uma posição 
de respeito em sua vila?

2- Na sua opinião, qual era o sentimento de 
Aqualtune (Alice) após ouvir a lenda da 
princesa Aqualtune? O que você acha que ela 
pensou?

3- Para você, seria importante o quilombo virar
um museu? Você consegue dizer qual a 
importância disso para a nossa história, a do 
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povo brasileiro? 

Lembre-se de:
● Preencher o cabeçalho.
● Pular linha entre o cabeçalho e título da

lição (Aqualtune - página 51 a 56)
● Usar a letra maiúscula quando 

necessário (início de frase, nomes 
próprios)

● Caprichar na organização e na 
caligrafia.
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