
 

 
 

 

ATIVIDADES DA SEMANA 

 

 

 

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 

 

Clique no link para realizar as impressões da semana. 

 

Clique aqui para imprimir a atividade comemorativa de Inglês. 

Avaliação de português dia 05/07 4ºB e 06/07 4ºA 

 

Avaliação de história dia 08/07 4ºA e 4ºB 

Semana: 05 a 09/07/2021 Ano: 4º  Turma: A/B 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/bingo-4ab-s22.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/days-100-s22.pdf


 
Segunda-feira, 05/07 

Português  

  Revisão para avaliação: Artigos definidos e indefinidos – Artigo com 

substantivo. 

  Atividade no caderno.  

 

História  

 Revisão para avaliação. 

 Atividade no caderno.     

 

Matemática  

 Perímetro de um polígono. 

 Leitura e atividades da pág. 192 e 193.  

 

 
História 

 Caderno de história (revisão). 

 Trazer amanhã: Caderno de atividades complementares de geografia, 

livro e caderno de matemática. 

 

 

Matemática  

 Perímetro de um polígono. 

 Realizar a pág. 194.  

 Atividade no caderno. 

 

Geografia  

 Governo do município e cidadania 

 Leitura e atividades nas págs. 22 a 28 do caderno de atividades 

complementares. 

  
Matemática 

 Caderno de matemática. 

 Trazer amanhã: Livro de português. 

 Não esqueça que é amanhã é a Festa Brega. 
 

Terça- feira, 06/07 



Quarta- feira, 07/07 

 

 
Português 

 Leitura e interpretação de texto 

 Leitura do poema e atividades nas págs. 150 a 152.  

 

 
Português 

 Realizar a leitura da imagem e atividades da pág. 161. 

 Trazer amanhã: Caderno de matemática, um punhado de feijão ou milho 

(para jogar bingo). 

 Não esqueça que amanhã é dia do cabelo maluco. 

 

Quinta-feira, 08/07 

 

 
 

Matemática  

 Tabuada  

 Realização do jogo: Bingo da tabuada (imprimir uma cartela do bingo).  

 Atividade no caderno. 

 



  
Matemática 

 Caderno. 

 Trazer amanhã: Caderno de atividades complementares de ciências. 

 Não esqueça que amanhã é dia do pijama e do cinema, traga sua pipoca. 

 

Sexta- feira, 09/07 

Ciências 

 Biomas brasileiros. 

 Atividades do caderno de atividades complementares, pág. 19 a 23. 

 

 
 

 
 

Saquinho das férias 

 A professora irá explicar a atividade do Saquinho das férias. 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 CELEBRATE 100TH DAY OF SCHOOL.  

 LET`S SING! 

*Link para atividade comemorativa de Inglês na primeira página do 

roteiro! 

 

 

 



Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 05/07 e 09/07 teremos nossa aula de 

musicalização: 

4ºB: 05/07 – às 16h10 

4ºA: 09/07 – às 9h 
 Conteúdo: Música Rei Leão e exercício com metrônomo. 

 Material necessário: Flauta Doce. 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Para aula dessa semana separe os seguintes materiais: 

 1 caixa de leite vazia, limpa e encapada com papel (colorido de sua 

preferência); 

  1 rolinho de papel higiênico encapado (papel colorido, conforme a 

foto) 

 3 metros de fita, barbante ou lã. 

 
 

 

Educação Física 

 Esportes com raquetes – 5º A, Professor Gustavo: 

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

iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA ATIVIDADES 

ALTERNATIVAS. 

MATERIAIS. 

Aula 01 

 Terça-feira 

 

-Xadrez.  - Nenhum material. 

Aula 02  

Quinta-feira 

 

- Criação de tabuleiro. - Para quem está em 

casa, 01 cartolina, 01 

papel sulfite, 

tampinhas e dado. 

 

 



 

 5º B, Professor Gerson: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 Não utilizaremos materiais para esta semana. 

 PARA OS ESTUDANTES PRESENCIAIS: 

 Primeira aula da semana: Palestra/Visita com o Professor Rolando 

Ferreira. 

 Segunda aula da semana: Roda de conversa com os estudantes. 

 

 PARA OS ESTUDANTES ONLINE: 

 Primeira aula da semana: Palestra/Visita com o Professor Rolando 

Ferreira. 

 Segunda aula da semana: Roda de conversa com os estudantes. 

 

 

 
 

 

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 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profgustavo@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 

 

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