
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 19 a 23/04/2021 Ano: 4º  Turma: A/B 
 

 

Prezadas famílias, 

 Segue os horários das aulas do 4º Ano A e do 4º Ano B. 

 
HORÁRIO 4º A - MANHÃ 
Horário  segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

07:20 Português  Matemática  Português Matemática Ciências  

08:10 Português Ed. Física  Português  Ed. Física  Ciências 

09:00 História Matemática Musicalização Literatura Português 

09:50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

10:10 História  Geografia Inglês   Matemática E. Religioso/filosofia 

11:00 Matemática Geografia Arte Lab. Ciências Caligrafia 

 
HORÁRIO 4º B - TARDE 
Horário  segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

13:20 Português  Matemática  Português Matemática  Ciências 

14:10 Ed. Física História  Ed. Física  Literatura  Ciências 

15:00 Português História Português Matemática Matemática 

15:50 Recreio  Recreio Recreio Recreio Recreio 

16:10 Musicalização  Geografia Inglês   Lab. Ciências E. Religioso/filosofia 

17:00 Matemática Geografia Arte Português Caligrafia 

 

Atenção: 
Clique aqui  para acessar o cronograma com as datas das 

Avaliações do nosso 1 Trimestre. 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/crono-4ab-s11.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/crono-4ab-s11.pdf


Dia 19 de abril  – Segunda-feira 

 Português – Concordância verbal 

 Clique no link para realizar a impressão do texto 

 
 

 História – Mata Atlântica 

 Realizar a leitura das págs. 32 e 33. 

 Realizar os exercícios da pág. 34. 
 

 Matemática – Polígonos 

 Realizar as atividades no caderno das págs. 101 e 102. 

 

  
 Realizar a avaliação de português.  

 Separar para amanhã folhas coloridas e uma folha sulfite branca. 

 

 

 

 Matemática – Polígonos 

 Realizar a atividade da pág. 103, os estudantes desenham 

representações de polígonos em papéis coloridos e montam imagens na 

folha branca. Podem também realizar algumas imagens, como no 

exemplo abaixo: 

 

    
 

 Geografia – Integração entre campo e cidade  

 Realizar a leitura e atividades das págs. 36 e 38. 

 

  

 Realizar a avaliação de matemática.  

 Separar para quinta-feira: palitos de dente e massinha. 

Dia 20 de abril  – Terça-feira 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/concordancia-4ab-s11.pdf


 

 

Dia 21 de abril  – Quarta-feira 

 Feriado Tiradentes  

 

 

Dia 22 de abril  – Quinta-feira 

 Matemática – Matemática – Polígonos 

 Construir com os estudantes polígonos, utilizando palitos e massinha, 

como nos exemplos abaixo: 

  
 

 Clique no link para realizar a impressão da imagem. 

 
 

  

 Realizar a avaliação de ciências. 

 

Dia 23 de abril – Sexta-feira 

 Ciências – Os protozoários 

 Realizar a leitura das págs. 40 e 41. 

 Realizar os exercícios da pág. 42. 

 

 Português – Emprego de –RAM e –RÃO  

 Realizar a leitura e as atividades das págs. 70 a 72. 

 

 Horário livre para colocar atividades pendentes.  

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/poli-4ab-s11.pdf


 Horário livre para colocar atividades pendentes.  

 

  
 Realizar a avaliação de Filosofia.  

 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 UNIT1(HOW ABOUT 

GARDENING?). 

 Hello Book 

 Develop visual discrimination. 

 Develop listening 

comprehension.  

 Read and write. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos a fábula “A minhoca e o leão”, com 

adaptação da escritora Ana Maria Machado; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 19/04 teremos nossa aula de 

musicalização: 

4ºB: 12/04 – às 16h10 

4ºA: 14/04 –FERIADO 
 Conteúdo: Exercício de digitação na flauta doce; criação musical; 

Música Ode à Alegria. 

 Material Necessário: Flauta Doce e partitura da música Ode à Alegria 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Ginástica e ginástica geral – 4º A 

 Olá, famílias e estudantes. Para as aulas de Educação Física do 

professor Gustavo (terça e quinta 4° e 5° ano A) iremos precisar dos 

seguintes materiais: 
 

 



DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 
SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01  

 

- Ginástica. - 01 bola. 
 

Aula          
02  
 

- Ginástica geral. - Não é necessário 
nenhum material. 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

4º B: 

Queridos estudantes e familiares! 

Para esta semana utilizaremos como material o link do vídeo abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0dkwlrC6ok  

 

 

Atenção, estudantes 

  

Segue abaixo o vídeo tutorial atualizado sobre como acessar os recursos da 

Plataforma Teams. O vídeo também estará disponível no site do Colégio 

(www.colegiovsjose.com.br) e nas Tarefas de Casa de cada turma. 

https://youtu.be/lHnDlFmJhkw 
 

 

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o professor 

através dos seguintes e-mails: 

profvania@colegiovsjose.com.br 

profclaudini@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 
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