
 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

 

Semana: 13 a 17/09/2021 Ano: 4º  Turma: A/B 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/ci-4ab-s29.pdf


 

 

Segunda-feira,  13/09 

Português  

 Capa 3º trimestre. 

 Oficina de criação – Jornal TV. 

 

História  

 Capa 3º trimestre. 

 A comunicação impressa. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 100 a 103. 
 

Matemática  

 Capa 3º trimestre. 

 Situações problema com fração. 

 

 
História 

 Livro pág. 104. 

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

 

 

Matemática  

 Situações problema com frações. 

 

Geografia  

 Capa 3º trimestre. 

 Natureza e sociedade: hidrografia e relevo. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 92 a 96. 

 

  
Geografia 

 Caderno de atividades complementar, págs. 36 e 37. 

 Trazer amanhã: Livro de português e uma folha papel crepom (amarelo, 

branco, rosa, roxo ou laranja). 

 

 
 

Quarta- feira, 15/09 

Terça- feira, 14/09 



 

 

Português  

 Oficina de criação – Jornal TV. 

 

Arte  

 Primavera 

 

 
Português 

 Estudar as perguntas e ensaiar para início das gravações. 

 Trazer amanhã: Livro de matemática. 

 

Quinta-feira,  16/09 

Matemática  

 Adição e subtração com frações. 

 Realizar a leitura e atividades do livro, pág. 244 a 246. 

 

  
Matemática 

 Livro pág. 247. 

 Trazer amanhã: Livro de ciências, ensino religioso, português e 

caligrafia. 

 

Sexta- feira, 17/09 

Ciências 

 Capa 3º trimestre. 

 Intervalo de tempo e distância. 

 Realizar as atividades das págs. 123 a 124. 

 Meios de transporte. 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 125 a 128.  

 

Português  

 Oficina de criação – Jornal TV. 

 

Ens. religioso  

 Capa 3º trimestre. 

 A beleza da diversidade. 



 

 

 Realizar a leitura e atividades das págs. 54 a 59.  

     

Caligrafia  

 Sinais de pontuação, ponto final e ponto de interrogação. 

 Realizar as atividades das págs. 53 a 55. 

 

 
Ciências 

 Utilizando materiais recicláveis e sucatas, realize a produção de um meio 

de transporte de sua escolha. 

 Trazer segunda-feira:  

 

Inglês 

 GREETINGS – (SAUDAÇÕES) 

 HELLO BOOK.  

 UNIT-4 (HOW CAN WE GET THERE?).  

 LANGUAGE ACTIVITIES. 

 

 

Música 

 Olá estudantes e familiares, no dia 13/08 teremos nossa aula de 

musicalização: 

4ºB: às 13h20 

4ºA: às 11h 
 Conteúdo: Música Minueto em Sol maior; escala de sol maior. 

 Material necessário: Flauta Doce e partitura disponível no roteiro. 

 

Literatura  

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana realizaremos a construção da personagem; 

 Separe os seguintes materiais: 

 1 rolinho de papel higiênico encapado com cor de sua preferência 

(*todos deverão trazer o rolinho estudantes on-line e presenciais); 

 2 palitos de churrasco, 1 palito de sorvete e 1 elástico (apenas estudantes 

on-line, os presenciais não precisarão trazer a estrutura dos palitos pois a 

professora Lenir já tem pronta); 

 Segue montagem abaixo: 



 

 

 
 

 

Educação Física 

 Olá, famílias e estudantes! 

 4ºA professor Gustavo, iremos precisar dos seguintes materiais: 

 

DATA TEMA DAS 

ATIVIDADES DA 

SEMANA 

MATERIAIS. 

Aula 01  

Terça-feira 

 

- Coordenação motora/ 

habilidades motoras. 

- Para quem está em casa: 

 

-Sugestão de material, Peteca, 

bexiga ou sacola, apenas 01 

desses itens acima.  

Aula          

02  

Quinta-

feira 

-Estabilidade e locomoção.  

- Nenhum material. 

 

 

4º B – Professor Gerson: 

Queridos estudantes e familiares; 

 

 

 



 

 

PRIMEIRA AULA DA SEMANA: 

Estudantes ON-LINE: 

 Folha de papel; régua e uma caneta. 

 

 Estudantes PRESENCIAIS: 

 Folha de papel; régua e uma caneta. 

 

 SEGUNDA AULA DA SEMANA: 

 Estudantes ON-LINE:  

 https://www.youtube.com/watch?v=OmRE-GJyf1I  

 

 Para esta aula utilizaremos: fita crepe branca; Dois joguinhos de 

tampinhas de garrafa Ex:(4 Azul+4 Vermelhas) 

 

 Estudantes PRESENCIAIS: 

 Não utilizaremos materiais para esta aula 

 

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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