
 

 
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

 
Semana:  15 a 19/03/2021 Ano: 4º  Turma: A/B 

 

 
 

Dia 15 de março – Segunda-feira 

 Português – Interpretação de texto Relato de viajantes 

 História – Relato de viajantes 

 Clique no link para realizar a impressão do texto 

 

 Matemática – Adição e subtração com números naturais 

 

 

 

 Matemática – Adição com números naturais 

 Geografia – Município e o meu lugar 
 

 

 

 

Dia 17 de março – Quarta- feira 

 Português – Prefácio 

 Arte – Meu quarto 

 

 

Dia 18 de março – Quinta-feira 

 Matemática – Adição com números naturais 

 

 

Dia 19 de março – Sexta- feira 

 Ciências – Teias alimentares 

 Português – Prefácio  

 Filosofia – A razão. 

Dia 16 de março  – Terça- feira 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/especiarias-4ab-s6.pdf


 Caligrafia – Ordem alfabética. 

 

 

 

Inglês 

 Greetings – (saudações) 

 Hello Book 

 UNIT 1 (HOW ABOUT GARDENING?). 

  Activity Listen, stick and say. 

 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares das turmas do 1º ao 5º ano! 

 Para esta semana precisaremos dos seguintes materiais: 

 1 círculo de papelão (do tamanho de um pires de chá); 

 1,20 m de barbante ou lã; 

 Lápis de cor. 

*OBS: 

Os estudantes que estiverem presentes no dia, não precisarão trazer o 

disco de papelão, pois a professora Lenir já cortou para utilizar na 

atividade, apenas trazer o restante dos materiais. 

 

 

Música  

 Olá estudantes e familiares, nos dias 15/03 e 17/03 teremos nossa aula 

de musicalização: 

4ºB: 15/03 – às 16h10 

4ºA: 17/03 – às 9h 
 Conteúdo: Figuras de tempo (exercício de leitura); compasso; 

exercícios com a flauta doce (notas Sol, Lá, Si, Dó e Ré). 

 Material Necessário: Flauta Doce e folha pautada. 

 Clique aqui para acessar a folha pautada. 

 

 

 

Educação Física 

 Conteúdo: Pré desportivo de Atletismo 

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

precisar dos seguintes materiais: 

 

 

 

http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/folha-de-pautas-s6.pdf


DATA ATIVIDADES ALTERNATIVAS MATERIAIS 

Aula 01 

Terça-feira 

16/03 

-Tipos de Saltos no atletismo. - 1 Pedaço de barbante. 
- Fita métrica para 
verificar a distância do 
salto. 
 
 

Aula 02 
Quinta-feira 
18/03 

- Tipos de lançamentos no atletismo. - 2 Sacolas. 
- Meias velhas que não 
serão mais utilizadas. 
- Durex ou fita crepe. 
 

 Volta à calma 

 Ao término das atividades vamos realizar um alongamento de membros 

superiores e inferiores. 

 

 

 

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 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

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