
São Paulo, 06 de abril de 2.020. 

 

Olá, criaturinha querida do nosso coração, 

 

Eita, que essa semana tem feriado! Pensando nisso, decidimos não mandar 

atividades para sexta-feira. Mas, temos um pedido especial. Um não, dois! Quem quiser, e 

puder, nos mande fotos do que fizeram neste feriado de Páscoa e uma receita bem gostosa 

do almoço de domingo de vocês. Eu também vou mandar! Quem autorizar, vou colocar 

essas fotos no nosso mural, pra gente matar a saudade! (mas só de quem autorizar) 

 

Nas lições desta semana, você lerá um texto muito divertido em Língua Portuguesa 

(pelo menos, nós achamos), fará uma aula de geometria em que terá que assistir a minha 

estreia como “youtuber” (socorro!!!), fará um desafio de Matemática e, o mais legal de tudo, 

fará uma reunião com a galera toda no Hangout Meet! Ebaaaaaaa!!!! E sabe o que estou 

achando mais especial disto? É que o nosso primeiro encontro virtual será bem no dia 

08/04, dia do meu aniversário! Que presente mais gostoso poder ver a sua carinha neste 

dia! 

 

Além dessas atividades que você fará, deixei dois áudios disponíveis, um com a 

história Alô, telefonista? (do livro Histórias de antigamente) e outro cantando uma música, 

para quem estiver com saudades da minha linda voz (risos). – Dani. É para vocês ouvirem 

quando tiverem vontade, se tiverem. 

 

Faça as lições com muito capricho e mande notícias. 

 

Divirtam-se e bom feriado! 

 

Beijocas 

 

Dani e Cacá 

 

 

 

 

 

 

 



 

08/04 quarta-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Ficha: Os 
penicos da 
escola – 
leitura em voz 
alta 
LP_E_IT_Os 
penicos da 
escola_4º ano-
1ºtri-2020 
 

1. Faça a leitura 
individual e 
silenciosa do texto.  

2. Escolha alguém para 
ouvir a sua leitura em 
voz alta. 

3. Leia o texto. Lembre-
se de fazer pausas 
quando tiver ponto 
final e vírgula. Cuide 
da entonação diante 
dos pontos de 
exclamação e de 
interrogação.  

 Fazer um planejamento 

da sua leitura. Se quiser, 

faça pequenas 

anotações no texto, te 

lembrando de falar mais 

alto ou sussurrar, por 

exemplo, pra “dar um 

clima” à contação de 

histórias. 

------------ Hoje é só para você 
ler o texto. A 
interpretação será em 
outro dia. 

Matemática 1. Fazer a 
ficha 
“Conhecendo 
polígonos” 
Mat_Geom_Conh
ecendo polígonos-
4º ano- 1º tri-2020 

2. Assistir o 
vídeo  
3. Fazer a 
ficha 
Mat_Quadriculado
_Geom_Pológono
s-Marcador de 
livro-4º ano-1º Tri- 
2020 

1. Leia a ficha 
conhecendo polígonos e 
faça a cruzadinha.  
2. Assista o vídeo e 
construa o seu 
marcador de livros. 
3. Faça a ficha 
Polígonos – Marcador 
de livros. Todas as 
perguntas são 
referentes ao marcador 
de livros. 
 
 
 

● Use a régua para fazer os 

desenhos. 

● Use a régua para medir o 

seu marcador de livro. 

 

13/04 Mande fotos do seu 
marcador pra eu ver 
como ficou 

Encontro 
com a turma 

14h 
Vir matar a 
saudade! 

1. Peça a ajuda de um 
adulto para entrar na 
reunião. 
2.Peça para um adulto 
te ensinar a abrir e 
fechar o áudio.  

 Ouvir a fala 

completa do colega 

antes de iniciar a 

sua fala. 

08/04 Pense em coisas que 
você queira 
compartilhar com 
suas professoras e 
colegas nesse 
encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09/04 - quinta feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Ficha: Os 
penicos da 
escola 
(Interpretação 
de texto) 
LP_E_IT_Os 
penicos da 
escola_4º ano-
1ºtri-2020 

1. Releia o texto 
2. Elabore respostas 
completas. 
3. Cuide da escrita 
correta das palavras. 
4. Use letra maiúscula 
quando necessário. 
5. Pontue as frases. 

 Ao fazer as atividades 
propostas em ficha, no 
caderno de LP, não 
precisa copiar a 
pergunta, só faça a 
resposta. Exemplo: 

 
São Paulo, 09 de abril de 

2.020. 

 

Os penicos da escola  

 

Ex 1.Resposta 

Ex 2.Resposta 

 

 Pule uma linha entre 
uma pergunta e outra. 

 Faça com capricho e 
organização. 

 

13/04 Faça uma ilustração 
bem bacana do texto, 
se quiser. 

Matemática Contas no 
caderno 
quadriculado 

1. Organize bem a conta 
armada, colocando um 
algarismo em cada 
quadrado. 
 
2.Pule duas linhas entre 
a sentença matemática 
e a conta armada, tanto 
antes como depois. 
 
3.Faça a prova real 
(operação inversa) das 
contas de  subtração 
 
 
 

 Fazer a data 
longa/cabeçalho. 

 Escrever o título da 
lição. (Operações) 

 Ficar atenta(o) à escrita 
correta das palavras. 

 Passar um traço no 
caderno, ao final da 
atividade. 

 Continue estudando as 
tabuadas! 

 

Exercício 1: 
autocorreção 
 
Exercícios 2 
e 3: 
13/04 

Conversaremos sobre 
esta atividade no 
nosso próximo 
encontro, no dia 
15/04. 
Há um vídeo, no site, 
falando sobre essa 
atividade.  
 
O gabarito será 
enviado no dia 14/04. 

Geografia Ficha: leitura 
cartográfica II 
 
 

1. Leia atentamente o 
enunciado das 
questões. 
2. Faça as respostas 
completas 
 

 Ao fazer as atividades 
propostas em ficha, no 
caderno de Geografia 
ou em uma folha, não 
precisa copiar a 
pergunta, só faça a 
resposta. Exemplo: 

 
São Paulo, 09 de abril de 

2.020. 

 

Leitura cartográfica II 

 

Ex 1.Resposta 

Ex 2.Resposta 

13/04  



 

 Pule uma linha entre 
uma pergunta e outra. 

 Faça com capricho e 
organização. 
 

 

13/04 segunda-feira 

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

Observações 

Língua 
Portuguesa 

Ficha: Os 
penicos da 
escola – 
gramática 
LP_E_Gramática_
Os penicos da 
escola_4º ano-
1ºtri-2020 

 
 

1. Leia atentamente os 
enunciados. 
2. Pode consultar a 
agenda ou o caderno de 
Língua Portuguesa. 
3. Caso não tenha como 
imprimir a ficha, faça a 
lição no caderno de LP. 

 Ao fazer as 
atividades 
propostas em ficha, 
no caderno de LP, 
não precisa copiar a 
pergunta, só faça a 
resposta. Exemplo: 

 
São Paulo, 09 de abril de 

2.020. 

 

Os penicos da escola - 

gramática  

 

Ex 1. 

a)Resposta 

b) Resposta 

c) Resposta 

 

 Pule uma linha 
entre uma pergunta 
e outra. 

 Faça com capricho 
e organização. 

 

Autocorreção O gabarito será 
enviado no dia 14/04. 

Matemática Apostila: 
páginas 33 e 
34 

1 .Preste atenção nas 
sequências numéricas e 
complete os espaços 
em branco. 
2. Tente fazer 
mentalmente as 
operações, mas se 
precisar use o espaço 
ao lado para fazê-las.  
 
 
 
 

 Faça as 

atividades com 

bastante 

organização e 

capricho. 

Autocorreção O gabarito será 
enviado no dia 14/04. 

 


