
 

 
 

 

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 cruzadinha sobre o Voleibol   

 
 

Semana: 09 a 13/08/2021 Ano: 4º  Turma: A/B 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/fracao-4ab-s25.pdf
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/cross-volei-4-5-s25.pdf


 
 

 
Segunda-feira,  09/08 

Português  

 Brincando com as palavras. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 183 a 184. 

 

História  

 Fábricas do presente e do passado. 

  Realizar a leitura e atividades das págs. 84 a 87. 
 

Matemática  

 Frações. 

 Realizar a leitura sobre o conteúdo de frações, nas págs. 214 e 215.  

 Realizar as atividades coletivamente das págs. 216 e 217. 

 

 
História 

 Caderno de história. 

 Trazer amanhã: Livro e caderno de matemática e geografia. 

 

 

Matemática  

 Frações que representam partes de uma figura. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 218 a 222 (o exercício 5 realizar 

no caderno). 

 

Geografia  

 Clima. 

 Realizar a leitura das págs. 80 e 81. 

 

  
Geografia 

 Caderno e caderno de atividades da pág. 32. 

Terça- feira, 10/08 



 Trazer amanhã: Livro de português e arte e revistas. 
 

Quarta- feira, 11/08 

Português  

 Leitura e interpretação de texto. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 185 a 188. 

 

Arte  

 Cidade recortada. 

 Realizar a atividade da pág. 81 

 

 
Português 

 Caderno. 

 Trazer amanhã: Livro e caderno de matemática. 

 

Quinta-feira,  12/08 

Matemática  

 Frações. 

 Realizar as atividades das págs. 223 e 224. 

 Ampliando a ideia de fração, pág. 226.  

 

  
Matemática 

 Livro pág. 227. 

 Trazer amanhã: Livro de ciências, português, filosofia e caligrafia. 

 

Sexta- feira, 13/08 

Ciências 

 Separando as misturas. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 91 a 93. 

 

Português  

 Leitura e interpretação de texto. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 189 a 194. 

 



Filosofia 

 O querer e o poder. 

 Realizar a leitura e atividade das págs. 44 a 49. 

 Atividade avaliativa – 50 pontos 

Conte em versos, por escrito em uma folha sulfite, o maior sonho de sua 

vida. O poema não precisa rimar. O importante é dar asas à criatividade 

e à sensibilidade durante a produção. Para complementar faça um 

desenho para o poema. Você deverá apresentar em nossa próxima aula 

dia 20/08. 

 

Caligrafia  

 Encontro de consoantes. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 41 a 43. 

 

 
Ciências 

 Realizar as atividades das págs. 97 e 98 do livro.  

 Trazer segunda-feira: Livro e caderno de história, matemática e 

português. 

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK. 

 WORKBOOK.  

 REVIEW. 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 09/08 teremos nossa aula de 

musicalização: 

4ºB: 09/08 – às 13h20 

4ºA: 09/08 – às 11h 
 Conteúdo: Música Aquarela e exercício com metrônomo. 

 Material necessário: Flauta Doce. 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma história do Folclore Brasileiro – O 

Curupira; 

 Sem materiais para esta aula. 



 

Educação Física 

 Olá, famílias e estudantes. 

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

precisar dos seguintes materiais: 
 

DATA TEMA DAS ATIVIDADES 

DA SEMANA 

MATERIAIS 

Aula 01  

Terça-feira 

 

- Beisebol jogos olímpicos. 

 

- Para quem está em casa: 

 

- 01 cabo de vassoura ou taco 

de bets. 

- 01 bola pequena (Tênis) ou 

uma bexiga ou sacola. 

 

Aula          

02  

Quinta-

feira 

- Escalada olímpica. - Para todos os estudantes: 

 

- Nenhum material. 

 

 

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=ki_ZTZhDFZI  

https://www.youtube.com/watch?v=z-LsloT-vbk  

 

 Segunda aula da semana: Não utilizaremos materiais. 

 

 PARA OS ESTUDANTES ONLINE: 

 

 Primeira aula da semana: Utilizaremos estes dois vídeos. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=z-LsloT-vbk  

 

 Segunda aula da semana: Impressão da atividade (cruzadinha), 

link na primeira página deste roteiro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ki_ZTZhDFZI
https://www.youtube.com/watch?v=z-LsloT-vbk
https://www.youtube.com/watch?v=ki_ZTZhDFZI
https://www.youtube.com/watch?v=z-LsloT-vbk


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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