
 

 
 

 

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 aqui para imprimir sua atividade de Matemática. 

 

Clique aqui para imprimir a atividade do Dia dos Pais (Educação 

Física). 

 

 

Semana: 02 a 06/08/2021 Ano: 4º  Turma: A/B 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/compras-4ab-s24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pais-edf-s24.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/pais-edf-s24.pdf


 

Avaliação de Geografia 4ºB - 02/08 

 

Avaliação de Matemática 4ºA - 03/08 e 4ºB - 05/08 

 

 
Segunda-feira,  02/08 

Português  

 Linguagem formal e informal. 

  Realizar a leitura dos textos e atividades das págs. 174 a 178. 

 

História  

 O trabalho na indústria. 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 80 a 83. 
 

Matemática  

 Medindo o tempo. 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 206 a 208. 

 

 
Matemática 

 Livro página 209. 

 Trazer amanhã: livro de matemática e livro e caderno de geografia. 

 Separar os materiais e trazer na aula de laboratório de ciências: 

 Cinco copos descartáveis; 

 Cinco etiquetas; 

 Uma colher pequena (café); 

 Uma medida de colher de açúcar, sal, pó de café, farinha de trigo e 

óleo.  

 

 

Matemática  

 Os números e as datas. 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 210 a 212. 

 

Geografia  

 Natureza e sociedade: clima e formações vegetais. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 74 a 79. 

 

Terça- feira, 03/08 



  
Geografia 

 Caderno de atividades complementares, págs. 29 a 31. 

 Trazer amanhã: caderno de português. 
 

Quarta- feira, 04/08 

Português  

 Linguagem formal e informal. 

 Caderno. 

 

 
Português 

 Escolha uma linguagem formal ou informal e realize um pequeno texto 

em seu caderno. 

 Trazer amanhã: caderno de matemática. 

 Não esqueça os materiais para a aula do laboratório de ciências.  

 

Quinta-feira, 05/08 

Matemática  

 Medidas de massa, capacidade e tempo. 

 No caderno. 

 

  
Matemática 

 Xerox de matemática. 

 Trazer amanhã: livro e caderno de atividades complementares de 

ciências, livro de ensino religioso. 

 

Sexta- feira, 06/08 

Ciências 

 Misturas. 

 Realizar as atividades das páginas 89 e 90. 

 Caderno de atividades complementares, pág. 24 a 26. 



 

Português  

 Emprego das letras G e J 

 Realizar a leitura do poema e atividades das págs. 179 a 182. 

 

Ens. religioso 

 Rezar e festejar juntos. 

 Realizar a leitura e atividades das páginas 40 a 43. 

 
Caligrafia 

 Realizar atividades das págs. 37 a 40. 

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

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 FESTIVAL: FATHER'S DAY.  

 LANGUAGE ACTIVITIES. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 02/08 teremos nossa aula de 

musicalização: 

4ºB: 02/08 – às 13h20 

4ºA: 02/08 – às 11h 
 Conteúdo: Música Rei Leão e exercício com metrônomo. 

 Material necessário: Flauta Doce e partitura do Rei Leão. 

 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Realizaremos a construção de um origami para presentear o papai. 

 Materiais: 1 folha de papel colorido, cola, tesoura e retalhos de papéis. 

 

 

 

Educação Física 

 4º ano A – Professor Gustavo: 

 Conteúdo: Atividade dia dos pais e atividades de ginástica. 



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

Gustavo iremos precisar dos seguintes materiais: 

DATA TEMA DAS 

ATIVIDADES DA 

SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01  

Terça-feira 

 

- Atividades olímpicas, 

ginástica artística e 

acrobática. 

 

- Para quem está em casa: 

- 01  tapete, colchão ou algo 

similar. 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

-Atividade dia dos 

Pais. 

- Para todos os estudantes: 

- 01 caixa de leite ou suco, vazia e 

higienizada. 

- 01 tesoura. 

- 01 cola. 

- 01 foto do filho com o pai. 

 
*O link para atividade de Dia dos Pais (Educação Física – Professor Gustavo) está na 

primeira página deste roteiro. 

 

4º ano B – Professor Gerson: 

Queridos estudantes e familiares. 

 

 PARA OS ESTUDANTES PRESENCIAIS: 

 Primeira aula da semana: Utilizaremos estes dois vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QFMt2fjT3uM  

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

 

 Segunda aula da semana: Não utilizaremos materiais. 

 

 PARA OS ESTUDANTES ON-LINE: 

 Primeira aula da semana: Utilizaremos estes dois vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QFMt2fjT3uM  

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

 

 Segunda aula da semana:  

 Confecção da tabela de basquete: 1 caixa de pizza; tesoura; fita crepe ou 

fita adesiva; papelão com aproximadamente 60x40 cm (ou algo próximo 

disso) e barbante. 

 

 

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

através dos seguintes e-mails: 

profvania@colegiovsjose.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=QFMt2fjT3uM
https://www.youtube.com/watch?v=iAbCFQszlUQ
https://www.youtube.com/watch?v=QFMt2fjT3uM
https://www.youtube.com/watch?v=iAbCFQszlUQ
mailto: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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