
Oi, 4º ano!!! Como vocês estão???

Como foram estes últimos dias aí na casa de vocês? Por aqui, continuamos com as

saudades de sempre. 

Conseguiram fazer as leituras e as atividades anteriores? Se ficaram com dúvidas

ou tiverem comentários para fazer, tanto sobre o texto de História, como o livro Aqualtune,

falem pra gente! Pode ser por email, ou escrevam uma cartinha, ou gravem um vídeo se

quiserem! Queremos saber o que vocês estão entendendo, pensando, ou tendo dúvida!

Mandaremos com estas atividades também, os gabaritos das lições de matemática

dos dias anteriores. Esperamos que ajude na correção e compreensão de vocês.

Beijos saudosos em cada um.

Bruna e Rô

Quarta-feira (15/04/2020)

Língua Portuguesa: Retomar as 
regularidades das fábulas. 

Preparamos uma ficha para vocês onde 
poderão lembrar das características das 
fábulas para começarem a escrita da sua, 
certo?

Preencham com o que lembrarem e depois 
retomamos juntos para finalizarmos e iniciarem
suas produções.

LP-E-Regularidades das fábulas-4ºano1ºtri2020

Caprichem  na  letra  para  eu  conseguir
compreender bem suas respostas

Prazo de entrega: 17/04

Ciências: Vimos as respostas da outra lição
de ciências sobre poluição e achamos que 
foram muito boas, mostrando que estão por 
dentro desse assunto. 

Abaixo segue um link para assistirem um 
vídeo que achamos legal sobre a poluição 
do ar.

Após assistir ao vídeo, responda as 
questões no caderno de Ciências. Caso não
esteja com você, faça numa folha avulsa 
para depois colar no caderno.

Clique no link abaixo e assista.

Dica Ambiental - Poluição do Ar

1-  Utilizando os seus conhecimentos 
anteriores e o que viu no vídeo, qual a 
importância do ar na nossa vida, no meio 
ambiente?

2- O que vocês acham que contribui para a 
poluição do ar em uma cidade como São 
Paulo? (não precisa fazer pesquisa, é uma 
resposta baseada no conhecimento, 
observação de vocês e o que puderam ver 
no vídeo).

3- Quais são as consequências, para o meio

https://www.youtube.com/watch?v=gR353dD3pyg


ambiente e para as pessoas, que vivem em 
um lugar com o ar poluído? Como isso 
interfere na vida dos seres vivos daquele 
lugar?

4- O que você acha que poderia ser feito 
para evitar a poluição do ar? 

Prazo de entrega:17/04

Quinta-feira ( 16/04/2020)

Língua Portuguesa: Fazer a ficha: O leão-
Sílaba tônica.

LP-LE-Sílaba tônica-O leão-4ºano1ºtri2020

Orientações:
1.Leia atentamente o texto antes de 
responder às questões da ficha.

2. Preste atenção na escrita das palavras. 
Muitas delas estão no próprio texto, então só
precisa ter atenção quando for responder.

3.Se tiver algum problema na impressão da 
ficha, use o seu caderno de LP. Se este não 
estiver com você, pode fazer em folha 
avulsa.

Lembre-se de:
● Preencher o cabeçalho.
● Usar a letra maiúscula quando 

necessário.
● Caprichar na organização e na 

caligrafia.

Prazo de entrega: 18/04

Matemática:Operações 
Hoje vamos retomar as operações do dia 8/04. 

Depois de assistir a nossa aula sobre as 
Estratégias de multiplicação por 2 
algarismos, mais comuns feitas por vocês, o 
próximo desafio é resolver as operações 
abaixo escolhendo as estratégias com as quais
você mais se identificou.

Operações: 

1. 68 X 32 =
2. 93 X 18 =
3. 39 X 37 =
4. 321 X 15 =
5. 179 X 21 =

Lembre-se de:

● Fazer a data longa/cabeçalho.
● Escrever o título da lição. (Operações)
● Ficar atenta(o) à colocação de cada 

algarismo num quadradinho da folha;
● Passar um traço no caderno, ao final da

atividade.
● Continue estudando as tabuadas!

Prazo de entrega: 18/04

Sexta-feira ( 17/04/2020)

História:Continuação do texto sobre A Matemática / Medidas: fazer a ficha de 



viagem da África para o Brasil.

Depois de assistir ao nosso vídeo sobre a  
continuação do texto A Chegada e o tráfico 
interno, resolva as questões 3, 4 e 5 da pág. 
23 e 24 da Apostila de História. 

Caso não esteja com ela, copie em seu 
caderno ou numa folha avulsa para depois 
colar em seu caderno.

Lembre-se de:

● Fazer o cabeçalho completo.
● Caprichar na organização e na 

caligrafia.
● Ficar atenta(o) à escrita correta das 

palavras.

Prazo de entrega: 22/04

medidas abaixo.

MAT-M-Medidas de comprimento-
4ºano1ºtri2020

Orientações:

1) Para as medições, pode utilizar uma
fita métrica, uma régua ou uma 
trena ( se tiver em casa).

2) Lembre-se que para medir deve 
começar do 0( zero)no instrumento 
de medida.

3) Capriche. 

Prazo de entrega: 22/04


