
São Paulo, 31 de março de 2.020.

Olá, criaturinha querida do nosso coração!

Morrendo de saudades de nós? Estamos morrendo de saudades de você também.

Essa  semana  está  muita  correria  aqui  em  casa,  fiz  algumas  comidinhas  bem

gostosas, joguei Banco Imobiliário com o Diego (e perdi!) e assisti, de novo, a um filme bem

bacana que tem no Netflix, O menino que descobriu o vento, https://www.netflix.com/br/title/

80200047. Se puderem e quiserem assistir,  vale uma boa sessão pipoca!   Talvez você

tenha ficado sabendo que eu andei meio gripada na semana passada... foi bem chatinho,

mas não tive febre e fui acompanhada por uma médica muito legal, que fazia consultas a

distância, usando um aplicativo. Agora já estou bem! Linda e maravilhosa, como sempre...

risos...(Dani)

Para os próximos dias, queremos que você corrija as atividades que já fez. Dê uma

olhada se recebeu algum recadinho nosso por email e, junto dele, use o gabarito para te

apoiar na correção.

Leia tudo com muita atenção e corrija, também,  a ortografia, mesmo nas lições de

Matemática, combinado?

Se for possível, peça para o adulto que está te acompanhando enviar as atividades de

História e de Língua Portuguesa (carta) em PDF, pois é mais fácil para corrigir. Se não for

possível, tudo bem.

Procure caprichar na caligrafia, escrever usando uma letra “grande” (legível) e usar

lápis grafite B2, evitando a lapiseira 0.5 porque a escrita fica muito clarinha e difícil de ler.

Qualquer dúvida, nos escreva.

Um beijão,

Dani e Cacá

https://www.netflix.com/br/title/80200047
https://www.netflix.com/br/title/80200047


Sugestão de cronograma de trabalho

03/04 - sexta-feira

Matéria O que fazer Orientações Lembre-se de Prazo de 
entrega

Observações

Língua 
Portuguesa

Correção da 
ficha “Sílabas 
– exercícios”

1. Utilizando o gabarito, 
faça a correção da sua 
lição. Verifique se há 
algum email com 
orientações para você,
2. Não apague as 
respostas. 
3. Corrija usando a 
caneta.

●Ficar atento(a) à 
ortografia correta das 
palavras.

●Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

Autocorreção Essa atividade será 
corrigida pelas 
professoras no retorno 
às aulas presenciais.

Matemática Correção do 
caderno 
quadriculado

1. Utilizando o gabarito, 
faça a correção da sua 
lição. Verifique se há 
algum email com 
orientações para você,
2. Não apague as 
respostas. 
3. Corrija usando a 
caneta.

●Prestar atenção aos 
cálculos.

Língua 
Portuguesa

Escrever 
uma carta

1. Escolha um professor
para quem você quer 
escrever uma carta. 
2.Escreva a carta 
contando como estão 
sendo os dias neste 
período de quarentena, 
o que você tem feito 
para se divertir, como se
organiza para estudar, o
que leu, o que assistiu...

●Comece a carta com a 
data longa. Pule uma 
linha e escreva o nome
da pessoa escolhida.

●Pule uma linha e 
comece a carta, 
pergunte sobre essa 
pessoa, como ela está.

●Comente como você 
está, conte as 
novidades.

●Despeça-se e assine a
carta com o seu nome.

●Fique atento(a) à 
escrita correta das 
palavras

●Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

08/04 Se quiser fazer um 
desenho para a 
pessoa, será bem 
legal!

No nosso mural há um 
modelo de carta. Leia-
a, isso pode te ajudar 
na sua escrita.

Jogo do 
Disparo com 
Tabuada
https://
www.tabuada
demultiplicar.
com.br/

1. Entre no link 
sugerido.
2. Clique no botão azul, 
em que está escrito  
“Todas as tabuadas”.
3. Clique em INÍCIO.
4. Você deve atirar na 
resposta da conta. Se 

06/04 Me envie, por email, o 
seu resultado!

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/disparo-com-tabuada.html
https://www.tabuadademultiplicar.com.br/disparo-com-tabuada.html


disparo-com-
tabuada.html

estiver certa, 
aparecerão 3 balões 
vermelhos, que você 
deverá acertar. Eles 
desaparecem 
rapidamente da tela.
5.  Cada balão que você
estourar vale 20 pontos.
6. Se o resultado estiver
errado, você perde 
aqueles balões.

06/04 - segunda-feira

Matéria O que fazer Orientações Lembre-se de Prazo de 
entrega

Observações

Língua 
Portuguesa

Correção das 
fichas:
 “O galo e a 
joia” e
“Borboleta de 
qualidade”

1. Utilizando o gabarito, 
faça a correção da sua 
lição. Verifique se há 
algum email com 
orientações para você,
2. Não apague as 
respostas. 
3. Corrija usando a 
caneta.

●Ficar atento(a) à 
ortografia correta das 
palavras.

●Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

Autocorreção Essa atividade será 
corrigida pelas 
professoras no retorno 
às aulas presenciais.

Matemática Corrigir a 
página 53 da 
apostila

1.Não há necessidade 
de registrar os cálculos.
2. Pode fazer por 
cálculo mental, se 
preferir.

●Prestar atenção aos 
cálculos.

07/04 - terça-feira

Matéria O que fazer Orientações Lembre-se de Prazo de 
entrega

Observações

Língua 
Portuguesa

Correção da 
ficha 
“Ortografia – 
atividade”
LP_E_Ort_Reescri
ta geral-4º ano-
1ºtri-2020

1. Utilizando o gabarito, 
faça a correção da sua 
lição. Verifique se há 
algum email com 
orientações para você,
2. Não apague as 
respostas. 
3. Corrija usando a 
caneta.

●Ficar atento(a) à 
ortografia correta das 
palavras.

●Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

Autocorreççã
o

Essa atividade será 
corrigida pelas 
professoras no retorno 
às aulas presenciais.

Matemática Correção da 
página 50 da 
apostila 

1. No exercício 1, 
registre os cálculos.
2. No exercício 2, 
registre a sentença 

●Preste atenção aos 
cálculos.

●Ficar atento(a) à 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/disparo-com-tabuada.html
https://www.tabuadademultiplicar.com.br/disparo-com-tabuada.html


matemática com 
incógnita, a estratégia e 
a resposta completa.

ortografia correta das 
palavras.

●Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

História Assistir a 
vídeo-aula “A 
viagem da 
África para o 
Brasil” 

Ler o texto da 
apostila, nas 
páginas 17, 18
e 19 (até A 
chegada e o 
tráfico interno)

Desenho do 
navio negreiro

1. Durante o vídeo, 
procure anotar suas 
dúvidas e comentários. 
Envie-os por email e eu 
os responderei, a todos,
num outro vídeo.
2. Após assistir a aula, 
leia do texto junto com 
um adulto. 
3. Anote as dúvidas e 
comentários e me envie 
por email. 
4. Faça um desenho 
caprichado do navio 
negreiro, considerando 
as descrições 
apresentadas no texto.

●Fazer a leitura junto 
com um adulto. Você 
pode ler o texto ou o 
adulto pode ler para 
você.

●Faça uma pausa a 
cada parágrafo e 
converse com o adulto 
que está fazendo a 
atividade com você. 
Procure explicar, do 
seu jeito, o que 
entendeu desse trecho
do texto. 

●Grife as partes mais 
importantes do texto, 
na sua opinião (não 
vale grifar o texto 
inteiro).

●Faça o desenho da 
melhor maneira, com 
riqueza de detalhes.

07/04 Para fazer o desenho, 
você pode utilizar 
diferentes pontos de 
vista: pode fazer o 
navio visto de cima, de 
frente e até “cortado ao
meio”. O importante é 
que consiga ilustrar 
bem as condições de 
viagem.


