
São Paulo, 27 de abril de 2.020. 

 

Olá, criaturinha querida do meu coração! 

 

Outro dia desses, teve um pôr do sol tão lindo que me senti poética. Eu adoro o 

Outono. É a minha estação do ano preferida...  Vocês viram?  

Peguei uma foto da internet para colocar aqui (porque a minha câmera não registrou 

uma boa foto desse dia). 

 
 

Resolvemos compartilhar com você, alguns dos nossos poemas preferidos. O da 

Cacá é esse:  

 

Outono 

Rainer Maria Rilke 

 

As folhas caem como se do alto viessem, murchas, dos jardins do céu. 

Caem como gestos de quem renuncia. 

 

E a terra, sozinha, na noite azulada, 

Cai por entre os astros na amplidão vazia. 

 

Como as folhas, caimos todos. 

Olha em redor: desprender-se é outonal. 

 

E a terna mão de Alguém colhe, afinal, 

todas as coisas que caindo vão. 

 

 



O meu é esse.... assistam! 

Poema de Outono 

 

 

Para os próximos dias, enviamos algumas atividades de Língua Portuguesa e de 

Matemática. O áudio do ditado está no site da escola. 

 

Beijocas, 

 

Dani e Cacá 

 

Sugestão de cronograma de trabalho 

 

 

27/04 – segunda-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Fazer a ficha: 
Ananse 
LP_LE_Ananse-4º 
ano- 1º tri-2020 
 

 
 

1. Leia atentamente as 
perguntas. 
2. Elabore respostas 
completas. 
3. Cuide da ortografia 
correta das palavras. 
4. Escreva com letra 
legível, 

Se não puder imprimir a 

ficha, responda as 

questões no seu caderno 

de Português. 

 Escreva a data 

longa e o título 

(Ananse) à caneta. 

29/04 O gabarito será 
publicado dia 04/05 

Matemática Fazer a página 
24 da apostila 
de 
Matemática. 
 
Mat_SN_Apostila_
pág28-4º ano -1º 
tri-2020 

1. Ordem crescente: do 
menor para o maior. 
 
 
 

Se não estiver com a sua 

apostila de Matemática, 

responda as questões no 

seu caderno quadriculado. 

● Escreva a data longa e o 

título (Sistema Numérico - 

página 24) à caneta. 

● Responda a lápis 

29/04 O áudio com o ditado 
dos números está o 
site da escola. 

 

 

28/04 –  terça-feira 
 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Fazer a ficha: 
A leoa e a 
raposa 

1. Leia atentamente as 
perguntas. 
2. Elabore respostas 

Se não puder imprimir a 

ficha, responda as 

29/04 
Autocorre
ção 

O gabarito será 
publicado dia 04/05 

https://www.loom.com/share/a514720ac9ef42379fcd44062404ed92


LP_E_A l 
eoa e a raposa-
4ºano-1ºtri-2020 

 
 

completas. 
3. Cuide da ortografia 
correta das palavras. 
4. Escreva com letra 
legível. 

questões no seu caderno 

de Português 

 Escreva a data 

longa e o título (A 

raposa e a leoa) à 

caneta. 

Matemática Fazer as 
páginas 46 e 
47 da apostila 
de 
Matemática. 
 
Mat_Prob_Apostil
a_págs 46 e 47-
4ºano-1ºtri-2020 

1. Leia 
atentamente o 
enunciado dos 
problemas. 

2. Grife as 
informações 
importantes. 

3. Resolva o 
problema. 

4. Marque a 
alternativa 
correta. 

 
 
 

Se não estiver com a sua 

apostila de Matemática, 

responda as questões no 

seu caderno quadriculado. 

● Escreva a data longa e o 

título (Problemas - 

páginas 47 e 48) à 

caneta. 

● Responda a lápis. 

● Não precisa copiar o 

enunciado, mas registre 

suas estratégias e a 

resposta. 

● Coloque o número da  

questão  na frente da 

resolução. 

29/04 
Autocorre
ção 

O gabarito será 
publicado dia 04/05 

 


