
São Paulo, 27 de abril de 2.020. 

 

Olá, criaturinha querida do meu coração! 

 

Tudo bem por aí? 

Aqui vai o cronograma de atividades para esse restinho de semana. Na próxima 

quarta-feira, no nosso meet, vou explicar sobre as CLASSES (sistema numérico), portanto, 

é importantíssimo que você esteja presente, combinado?! (Dani). 

 

Qualquer coisa,  mandem-nos e-mail... 

 

Beijos 

 

Dani e Cacá 

 

Sugestão de cronograma de trabalho 

 

 

29/04 – Quarta-feira 

Matéria O que fazer Prazo de entrega Observações 

Língua 
Portuguesa 

1. Fazer a ficha: Ananse - 
Gramática 

LP-LE-Texto Ananse-Gramática-4º ano1ºtri2020 

 

04/05 O gabarito será publicado dia 
05/05. 
As orientações estão na ficha. 
 

Matemática 1. Fazer a ficha: “estratégias de 
multiplicação” 

 
MAT-SN-Estratégias de Multiplicação-
4ºano1ºtri2020 

04/05 As orientações estão na ficha. 

Matemática  Hangout Meet – 14h 
1. Usar o caderno quadriculado para 

fazer anotações. 
2. Acompanhar as atividades na 

apostila de matemática, página 
16 e 17. 

3. Terminar a atividade até a página 
18 (item D do exercício que 
começou na página 17) 

  

 

 

30/04 – Quinta-feira 

Matéria O que fazer Prazo de entrega Observações 

Língua 
Portuguesa 

1. Fazer a ficha: Encontre os erros 
 
LP-LE-Ortografia-R RR-4ºano1ºtri2020 
 

04/05 
Autocorreção 

O gabarito será publicado dia 
05/05. 
As orientações estão na ficha. 



2. Fazer a autocorreção da ficha “No 
restaurante”, usando o gabarito. 

3. Fazer a autocorreção da ficha “O 
leão”, usando o gabarito. 
 

Matemática 1. Preparar as cartelas de bingo da 
multiplicação para o jogo, que 
acontecerá na 4ª feira, dia 06/05. 

 
Bingo da multiplicação 
 

2. Fazer a autocorreção da página 
57 da apostila, usando o gabarito. 

05/05 As orientações estão na ficha. 

Geografia 1. Assistir ao vídeo Geografia – os 
mapas de antigamente 1. 

Vídeo da Cacá - Geografia 
 

2. Fazer a ficha: os mapas de 
antigamente 1. 

GEO-Mapas de antigamente-4º ano1ºtri2020 

05/05 As orientações estão na ficha. 

 

 

01/05 – Sexta-feira 

Matéria O que fazer Prazo de entrega Observações 

Todas Divertir-se pra valer!! 
 
Me conte se conseguir resolver o 
desafio do papel (sem olhar o vídeo de 
resolução!). 

 Algumas sugestões: 
 

Aviãozinho de papel  
 
Percussão corporal - desafio do 
TUM PÁ 
 
Desafio Yapo 
 
Dança do sorvete 
 
Desafio do papel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YInVSNrHBL0
https://www.youtube.com/watch?v=7oV4M_5mFXY&t=154s
https://www.youtube.com/watch?v=eTo6OryqNdw
https://www.youtube.com/watch?v=eTo6OryqNdw
https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc
https://www.youtube.com/watch?v=dMQgfmucPvM
https://www.youtube.com/watch?v=tk_eTQRki3g

