
São Paulo, 14 de abril de 2.020. 

 

Olá, criaturinha querida do meu coração! 

  

Como foi a sua Páscoa? 

Por aqui, te conto que fiz lasanha e comi Kinder Ovo! Ai ai ai.... 

Para essa semana, você receberá, entre outras atividades, a proposta de Leitura 

Compartilhada. Que delícia! Eu adoro ler com vocês.  

Para essa leitura, escrevi orientações especiais, que peço que você leia com 

atenção. Preparei essa atividade com muito carinho, espero que vocês gostem. 

Mandem sempre notícias para nós, porque a saudade aqui é grande! 

Beijos 

 

Dani e Cacá 

 

Sugestão de cronograma de trabalho 

 

15/04 – quarta-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Leitura em voz 
alta do texto 
Leão 
LP_E_O 
leão_Sílaba tônica 
– 4º ano – 1º tri – 
2020 

 
 

1 .Leia, 
silenciosamente, o 
texto. 
2. Leia, novamente e 
agora em voz alta, o 
texto para alguém. 

  Esse poema foi 
musicado. Se quiser 
assistir o clipe com a 
interpretação do cantor 
Fagner, segue o link. 

Leão 

Matemática Encontro no 
Hangout Meet 
– 14h 

1. Tenha o seu caderno 
quadriculado e o estojo 
próximos a você. 
2. Antes de 
começarmos o 
encontro, escreva 
cabeçalho e título em 
seu caderno. Título: 
Multiplicação por fatores 
a partir de 2 ordens 
 
 

● Preste atenção na 

discussão. 

● Anote suas dúvidas e 

comentários. 

● Se quiser falar, escreva 

seu nome no chat e 

aguarde a sua vez (a 

Cacá vai organizar as 

inscrições) 

 A reunião estará aberta 
a partir das 13h50min. 
Nesse momento, vocês 
podem conversar entre 
si, tranquilamente. 
A partir das 14h, todos 
devem desligar seus 
microfones. Sabemos 
que o chat é um 
recurso muito legal de 
conversa, mas ele 
deverá ser usado 
somente para a 
inscrição de quem quer 
falar. Até às 14h30, 
aproximadamente, 
conversaremos sobre 
matemática. Depois, 
conversaremos sobre 
os jogos e brincadeiras 
que cada um está 
fazendo nessa 
quarentena. 

https://www.youtube.com/watch?v=hb-JSVK6L3Q


Ciências Assitir o vídeo 

Dica 
Ambiental - 
Poluição do 
Ar 
e fazer a ficha 
“Poluição do 
ar – dica 
ambiental” 
CiÊ_Poluição do 
ar_Dicas 
ambientais - 4º 
ano-1º tri - 2020 

1. Leia atentamente as 
perguntas. 
2. Elabore respostas 
completas 

● Utilize a parte final do seu 

caderno de História e 

Geografia para responder 

as atividades de Ciências, 

caso você não tenha 

como imprimir as fichas. 

20 folhas devem ser o 

suficiente. 

● Escreva a data longa e o 

título à caneta. 

● Não precisa copiar as 

perguntas. 

● Capriche nas resposta e 

coloque o número da 

pergunta diante dela. 

22/04  

História Assistir os 
vídeos: 
Aula de 
Hist_Entrevista 
e socialização 
 

 ●   Esse é um vídeo muito 
bacana que conta com 
a participação de uma 
família do 4º T 

 

16/04 – quinta-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Ficha: Mas e 
Mais 
LP_E_Ort_O uso 
de Mas e 
Mais_4ºano_1ºtri_
2020 

1. Ler as perguntas 
com atenção. 
2. Procurar refletir 
sobre as questões, 
levantando hipóteses 
sobre elas; 

●  Fazer respostas 

completas. 

● Pontuar as frases. 

● Fazer letra legível. 

● Cuidar da ortografia das 

palavras. 

22/04  

Matemática Fazer a ficha 
“Descobrindo 
medidas” 
 
Mat_Med_Descob
rindo medidas-
4ºano-1º tri - 2020 

1. Assista os dois 
vídeos antes de fazer a 
apostila 
 
 

● Responda em seu 

caderno de Matemática.  

● Coloque a data longa, 

escreva o título 

(Descobrindo medidas) à 

caneta. 

● Não precisa copiar o 

enunciado. 

22/04 Tem um vídeo com 
uma breve explicação 
sobre essa atividade. 

Geografia Fazer a ficha: 
Leitura 
cartográfica – 
times de 

1. Leia atentamente as 
perguntas. 
2. Elabore respostas 
completas 

● Responda em seu 

caderno de Geografia.  

● Coloque a data longa, 

22/04  

https://www.youtube.com/watch?v=gR353dD3pyg
https://www.youtube.com/watch?v=gR353dD3pyg
https://www.youtube.com/watch?v=gR353dD3pyg
https://www.youtube.com/watch?v=gR353dD3pyg
https://www.loom.com/share/9570e5c892404e50a2f05a85a7cad19e
https://www.loom.com/share/9570e5c892404e50a2f05a85a7cad19e
https://www.loom.com/share/9570e5c892404e50a2f05a85a7cad19e


futebol 
Geo-Leitura 
cartografica-Times 
de futebol-
4ºano1ºtri2020 

escreva o título (Leitura 

cartográfica – times de 

futebol) à caneta. 

● Não precisa copiar o 

enunciado. 

 

17/04 – sexta-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Fazer a ficha: 
O leão 
LP_E_O 
leão_Sílaba tônica 
– 4º ano – 1º tri – 
2020 

1. Releia o texto  
2. Ler as perguntas com 
atenção. 
 

● Responder as perguntas 

no seu caderno de 

Língua Portuguesa. 

● Escrever a data longa e 

o título (Leão – Sílaba 

tônica) à caneta. 

Autocorreção O gabarito será 
disponibilizado no dia 
24/04 

Matemática Problema - 
pág 57 da 
apostila de 
Matemática 
 
Mat_Apostila pág 
57 - 4º ano - 1º tri-
2020 

1. Leia o enunciado do 
problema. 
2. Grife as informações 
mais importantes. 
3. Organize a sua 
escrita. 

● Se estiver sem a 

apostila, responda em 

seu caderno de 

Matemática.  

● Coloque a data longa, 

escreva o título 

(Problemas – página 57) 

à caneta. 

● Não precisa copiar o 

enunciado. 

Autocorreção Todo problema precisa 
ter o registro de: 

a) Sentença 
matemática 

b) Estratégia de 
resolução 

c) Resposta 
completa 

O gabarito será 
disponibilizado no dia 
24/04 

História Assistir os 
vídeo 
A chegada e o 
tráfico interno 
 
Depois, ler as 
páginas 19, 20 
e 21 da 
apostila e 
responder as 
perguntas das 
páginas 22 e 
23. 

1. Depois de assistir o 
vídeo da Dani, leia o 
texto com um leitor mais 
experiente, que possa te 
auxiliar. 
2. Anote as dúvidas e 
comentários e nos envie 
por email. 

● Se estiver sem a 

apostila, escreva a 

resposta em seu 

caderno de História. 

● Escreva a data longa e o 

título (A chegada e o 

tráfico interno) à caneta. 

22/04 Cole a sua ilustração 
do Navio Negreiro na 
página 24 da sua 
apostila. 
 
Para saber mais sobre 
o Cais do Valongo, 
acesse o link 

Cais do Valongo - 
Herança da 
presença africana no 
Brasil 
 
 

 

https://www.loom.com/share/b80584ec115e46a7bd40202c1792fae9
https://www.loom.com/share/b80584ec115e46a7bd40202c1792fae9
https://nacoesunidas.org/novo-patrimonio-mundial-da-unesco-cais-do-valongo-marca-presenca-da-heranca-africana-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/novo-patrimonio-mundial-da-unesco-cais-do-valongo-marca-presenca-da-heranca-africana-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/novo-patrimonio-mundial-da-unesco-cais-do-valongo-marca-presenca-da-heranca-africana-no-brasil/
https://nacoesunidas.org/novo-patrimonio-mundial-da-unesco-cais-do-valongo-marca-presenca-da-heranca-africana-no-brasil/

