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SEGUNDA- FEIRA 16/11 

AMIGÁVEL MENTE 

Tema a ser trabalhado: Unidade 3 – Comunicando-se bem. 

Aula sete – Comunicar com assertividade! 

 
● Página: 246 a 251. 

Orientação: Vamos conversar sobre como nos comunicamos de uma maneira          
assertiva, que o outro entenda o que estamos querendo dizer. 

  

LÍNGUA PORTUGUESA  

1ª aula. 

Tema a ser trabalhado: Cap. 4 – Cultura: um mundo de descobertas. 

Para quem gosta de viajar... 

  
● Livro 4 (Caderno A) – Páginas: 74 a 77. 

ORIENTAÇÃO: Faremos a leitura de um texto sobre destinos para viagens. 

  

2ª aula. 

Tema a ser trabalhado: Cap. 4 – Cultura: um mundo de descobertas. 

Gênero do substantivo. 

● Livro 4 (Caderno A) – Páginas: 78 e 79. 

ORIENTAÇÃO: Vamos conhecer o gênero dos substantivos. 

 

 



TERÇA-FEIRA: 17/11 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Tema a ser trabalhado: Cap. 4 – Cultura: um mundo de descobertas. 

Macaxeira gratinada. 

  
● Livro 4 (Caderno A) – Páginas: 80 a 82. 

ORIENTAÇÃO: Vamos aprender sobre receitas. 

  

MATEMÁTICA 

(aula utilizada para Geografia) 

Tema a ser trabalhado: Cap. 3 – Pensar ambientalmente. 

Diferenças de ambientes. 

·         Livro 4 (Caderno A) – Páginas: 172 a 178. 

ORIENTAÇÃO: Vamos perceber a importância de pensarmos no meio         
ambiente em todas as nossas ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTA-FEIRA: 18/11 

  

MATEMÁTICA  

1ª aula. 

Tema a ser trabalhado: Revisão. 

Continhas de adição e subtração com reservas. 

  
● Livro 4 (Caderno B) – 

ORIENTAÇÃO: Atividade no caderno de revisão com continhas de adição e           
subtração com reserva. 

 

 

2ª aula. 

Tema a ser trabalhado: Revisão 

Continhas de multiplicação. 

● Livro 4 (Caderno B) – Página: 86 

ORIENTAÇÃO: Atividade no caderno de revisão com continhas de         
multiplicação. 

  

LÍNGUA PORTUGUESA  

Tema a ser trabalhado: Cap. 4 – Cultura: um mundo de descobertas. 

Verbo e locução verbal. 

  
● Livro 4 (Caderno A) – Páginas: 83. 

ORIENTAÇÃO: Vamos aprender sobre os verbos e as locuções verbais. 



QUINTA-FEIRA: 18/11 

MATEMÁTICA 

Tema a ser trabalhado: Revisão 

Continhas de divisão. 

● Livro 4 (Caderno B) – Páginas: 

ORIENTAÇÃO: Atividade no caderno de revisão com continhas de divisão. 

  

GEOGRAFIA  

Tema a ser trabalhado: Cap. 3 – Pensar ambientalmente. 

Resíduos sólidos. 

  

● Livro 4 (Caderno A) – Páginas: 179 a 184. 

ORIENTAÇÃO: Vamos perceber a importância de pensarmos no meio         
ambiente em todas as nossas ações. 

  

HISTÓRIA  

Tema a ser trabalhado: Revisão. 

·         Livro 4 (Caderno A) – Páginas: 113. 

ORIENTAÇÃO: Vamos construir o nosso próprio fóssil 

 

 

 

 

 



SEXTA-FEIRA: 19/11 

CIÊNCIAS  

Tema a ser trabalhado: Cap. 4 – O Sol 

Hora de organizar. 

● Livro 4 (Caderno B) – Páginas: 130 a 132. 

ORIENTAÇÃO: Vamos aprender sobre o Sol e sua importância na vida dos            
seres vivos. 

 

INGLÊS (20/11) 

Tema a ser trabalhado: Livro 4 - Capítulo 2 – It’s play time 

Orientação:  

Aula síncrona: Páginas 22 e 23 – Vocabulário. – Regras. Página 24 –             
Vocabulário. Brinquedos e brincadeiras. 

Aula assíncrona: Página 25 e 26 – Exercícios 2 e 3 – Complete os espaços               
em branco. 

Assista ao vídeo: 

Can I play too? 

https://www.youtube.com/watch?v=wNi7qa8etEU 

ARTE  

Tema a ser trabalhado: Mestres do renascimento. 

·         Páginas: 30 a 33. 

Orientação: Vamos aprender sobre os mestres do renascimento. 

 

Apesar da distância, estamos juntos e unidos com o mesmo objetivo. Contem            
comigo para o que precisarem! 

Ótimo final de semana! Espero que estejam todos bem! 

https://www.youtube.com/watch?v=wNi7qa8etEU


Beijos e abraços virtuais, 

Prô Letícia.  

 

 

 


