
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

 
Semana: 26 a 30/04/2021 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 

 

 

 

 



Dia 26 de abril  – Segunda-feira 

 Português – Emprego de RAM e RÃO  

 Realizar a atividade da xerox e colcar no caderno.  

 Clique no link para realizar a impressão. 

 
 

 História – Realizar a leitura das pág. 36 e 39 

 Atividades no caderno. 
 

 Matemática – Multiplicação com números naturais 

 Realizar a leitura das pág. 106 e 107 de abertura.  

 Leitura e atividades das págs. 109 a 116. 

 

 
 Matemática 

 Caderno de história – pesquisa para a próxima semana. 

 Trazer amanhã: Livro e caderno de atividades complementares de 

geografia. 

 Uma calculadora, livro e caderno de matemática. 

 Realizar a avaliação de geografia.  

 

 

 

 Matemática – Multiplicação 

 Realizar as atividades, registrando no caderno somente os cálculos e 

respostas das págs. 117 a 119. 

 Clique no link para realizar a impressão. 

 
 

 Geografia – Plantas e mapas  

 Realizar a leitura e atividades das págs. 40 a 42. 

 Realizar as atividades das págs. 15 e 16 do caderno de atividades 

complementares. 

 

  

Dia 27 de abril  – Terça- feira 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ram-rao-4ab-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ram-rao-4ab-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/multi-4ab-s12.pdf


 Matemática 

 Realizar as atividades das xerox no caderno. 

 Trazer amanhã: Livro de português e arte. 

 Duas revistas. 
 

 

Dia 28 de abril  – Quarta- feira 

 Português: Brincando com as paralvras 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 73 a 75.  

 Clique no link para realizar a impressão. 

 
 Arte – Construções do mundo todo 

 Realizar a atividade da pág. 43. 

 

 

 Trazer amanhã: Livro de matemática. 

 Realizar a avaliação de história. 

 

Dia 29 de abril  – Quinta-feira 

 Matemática – Multiplicando um número natural por 10, por 100 ou por  

1 000. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 120 e 121. 

 Algoritmo da multiplicação: leitura e atividades das págs. 122 a 126. 

 

  
 Matemática 

 Realizar as atividades no livro, págs. 127 e 128. 

 Trazer amanhã: Livro e caderno de ciências, caderno de ensino 

religioso e livro de filosofia. 

 

Dia 30 de abril – Sexta- feira 

 Ciências – Biomas brasileiros 

 Realizar a leitura das págs. 44 e 46 sobre a abertura da unidade.  

 Amazônia, pág. 47 a 49, realizar a leitura. 

 Clique no link para realizar a impressão. 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cifra-4ab-s12.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/bioma-4ab-s12.pdf


 Português – Leitura e interpretação de texto 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 76 e 78. 

 Continuar a leitura do livro: O ABC da solidariedade. 

 

 Ens. religioso – Atividade avaliativa (entrega e apresentação na aula de 

terça-feira 04/05) 

 Clique no link para realizar a impressão. 

 

 Filosofia – Atividade avaliativa (entrega e apresentação na aula de sexta-

feira 07/05) 

 A importância do pensamento 

 Realizar a leitura das págs. 26 a 30. 

 Atividade avaliativa será a da pág. 31. 

 

  

 Assistir ao filme Mogli – O menino lobo, de Jon Favreau.  

 Trazer segunda-feira: Livro de português, história e matemática. 

 Realizar a avaliação de língua portuguesa. 

 

 

Inglês  

 Greetings – (saudações) 

 UNIT1(HOW ABOUT GARDENING?). 

 Hello Book 

 Develop visual discrimination. 

 Develop listening comprehension.  

 Review (Revisão para a avaliação do 1°Trimestre). 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Separe os seguintes materiais para aula desta semana: 

 3 folhas inteiras de papéis coloridos; 

 Retalhos de papéis coloridos; 

 2 palitos de churrasco; 

 Cola;  

 Tesoura; 

 Lápis  

 Régua. 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/roma-4ab-s12.pdf


 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, no dia 26/04 e 28/04 teremos nossa aula de 

musicalização: 

4ºB: 26/04 – às 16h10 

4ºA: 28/04 – às 9h 
 Conteúdo: Exercício de digitação na flauta doce; criação musical; 

Música Ode à Alegria e Havia um Pastorzinho. 

 Material Necessário: Flauta Doce. 

 

Clique aqui para acessar os arquivos de musicalização.  

 

 

Laboratório de Ciências 

 Separar os seguintes materiais para aula de laboratório de Ciências que 

ocorrerá na quinta-feira (29/04/2021) 

Conteúdo: Bioma amazônico  

- 1 Cartolina  

- Fotos ou imagens impressas de animais, vegetação, tipo do solo, bacia 

hidrográfica entre outras características presentes no Bioma amazônico 

- Canetinhas coloridas 

- Cola e tesoura  

 

Educação Física 

 Olá, famílias e estudantes.  

 Para as aulas de Educação Física do 4ºA, professor Gustavo, 

iremos precisar dos seguintes materiais: 
 

DATA TEMA DAS ATIVIDADES DA 
SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01  

 

- Qualidade de vida. - Elaboração do trabalho 
sobre qualidade de vida 
01 folha sulfite ou papel 
com linhas. 
 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/musica-4-5-s12.pdf


Aula          
02  
 

- Circuito de atividade física. - Sugestão de materiais: 
cabo de vassoura, 
cadeira, bola, balde, 
tênis, chinelo entre 
outros.  

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores ou uma brincadeira final. 

 

4º B – Professor Gerson 

Queridos estudantes e familiares. 

 Para a primeira aula da semana utilizaremos: circuito motor – (para 

quem está em casa) um par de tênis; uma coberta ou algo para não 

machucar as costas para cambalhota. Para quem está na sala, Nada. 

 

 Para a segunda aula da semana: circuito motor – (para quem está em 

casa) um par de tênis; uma coberta ou algo para não machucar as 

costas. Para quem está na sala, Nada. 

 AMBAS AS AULAS (26 e 28/04) SERÃO DIVIDIDAS. METADE EM 

SALA DE AULA, E OUTRA METADE NO PATIO PARA OS 

ESTUDANTES PRESENTES. 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

profvania@colegiovsjose.com.br 

profmayara@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

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

 

mailto:profvania@colegiovsjose.com.br
mailto:profmayara@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profbrunameira@colegiovsjose.com.br
mailto:profgustavo@colegiovsjose.com.br

