
São Paulo, 23 de abril de 2.020. 

 

Olá, criaturinha querida do meu coração! 

  

Tudo bem? Fazendo muita traquinagem em casa? 

Para os próximos dias, estamos enviando, entre outras coisas, uma mandala e dois 

links de jogos de Matemática.  

Esperamos que se divirta! 

 

Beijocas, 

 

Dani e Cacá 

 

 

 

 

 

Sugestão de cronograma de trabalho 

 

23/04 – quinta-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Fazer a ficha: 
Ortografia- Z 
ou Z 
LP_E_Ort_EzaEsa
_nacionalidade_4º
ano – 1ºtri – 2020 
 

 
 

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

Se não puder imprimir a 

ficha, responda as 

questões no seu caderno 

de Português. 

● Escreva a data longa e o 

título (Ortografia – Z ou S) 

à caneta. 

Autocorre
çao 

O gabarito será 
publicado dia 28/04 

Matemática Geometria – 
ficha 
“Mandala” 
Mat_Geom_Mand
ala_4º ano- 1º tri - 
2020 

 
 
 

Se não estiver com a sua 

apostila de Matemática, 

responda as questões no 

seu caderno quadriculado. 

● Escreva a data longa e o 

título (Figuras 

geométricas_Mandala 1 ) 

à caneta. 

● Responda a lápis 

Autocorre
ção 

O gabarito será 
publicado dia 28/04 
 
Se você tiver como 
imprimir, pinte a 
mandala e nos envie 
uma foto. 

 

 

 

 



24/04 – sexta-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Fazer a ficha: 
Produção de 
texto – História 
em 
quadrinhos. 
 
LP-E_ Produção 
de texto_História 
em quadrinhos- 4º 
ano - 1º tri - 2020 

 
 

 
 

1 .Leia, com bastante 
atenção, a primeira 
parte da ficha. 
2. Leia a proposta.  
3. Escreva o texto em 
seu caderno de 
Português. 
4- Escreva a data longa 
e o título (No 
restaurante – 
Gramática) à caneta. 

● Ao fazer os parágrafos, 

deixe um espaço entre a 

margem do caderno e a 

primeira letra. 

● Quando for mudar de 

parágrafo, vá para a linha 

imediatamente abaixo, 

sem deixar linhas em 

branco. 

● Pontue os diálogos 

usando dois pontos e 

travessão.  

● O início de uma fala é um 

novo parágrafo. 

● Use pontuação 

expressiva (! ? ...) 

● Procure evitar a repetição 

de palavras. 

● Use letra maiúscula 

quando necessário. 

27/04  

Matemática Jogos 
 

Labirinto de 

Futebol - 

tabuada 

 

Feche a 

caixa 

 

1. O labirinto do futebol 
é um jogo bem 
desafiador, porque ele 
envolve lógica e cálculo 
de multiplicação. Mas 
depois que você pega o 
jeito dá pra virar 
artilheiro ou artilheira! 
2. Para matar as 
saudades das 
Olimpíadas do Colégio 
Equipe, Feche a Caixa! 
Está bem bacana esse 
jogo e dá para ter até 3 
participantes por 
rodada. 

 27/04 Escreva um relato 
sobre os jogos, 
contando como você se 
saiu neles. 

História Fazer a página 
25 da apostila 
 
Hist_Apostila_pág
25-4º ano - 1º tri - 
2020 

1. Leia atentamente a 
pergunta. 
2. Elabore resposta 
completa. 

●  O exercício pede que 

você IMAGINE como era 

a vida dos escravizados 

no Brasil. Não precisa 

pesquisar o que 

queremos é saber, 

justamente, o que você já 

sabe e/ou pensa sobre o 

assunto. 

27/04  

 

https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/labirinto-tabuada/
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/feche-a-caixa/
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/feche-a-caixa/

