COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA
REFERENTE AO PERÍODO 19/03 A 01/04
AULAS SUSPENSAS – PANDEMIA CORONAVIRUS

4º Ano
Queridos alunos e famílias!
Ao propor as atividades a este grupo de alunos temos por objetivo possibilitar a revisão e fixação
dos conteúdos desenvolvidos e das competências trabalhadas nos módulos já concluídos no
Caderno 1 – ANGLO.
1. Informamos abaixo, as atividades trabalhadas nessa semana para que os alunos que não
estiveram em aula, possam desenvolvê-las em casa, com auxílio dos pais.
4º Ano A

2.

DATAS
16/03

ATIVIDADES DE SALA DE AULA
MATEMÁTICA:
Correção da pág.216
Páginas 219 a 221.

TAREFAS DE CASA
Página 226 - Atividades 1 e 2.

17/03

LÍNGUA PORTUGUESA:
Correção das tarefas de ontem.
Páginas 40 a 45.
CIÊNCIAS
Leitura do texto: “ O sal na dieta”
Páginas 267 e 268. (Observando os
rótulos na sala, utilizando o material
não estruturado)

Página 53 - Atividades 1 a 4.
Página 269 - Atividades 3 e 4.

18/03

Correção das tarefas.
CIÊNCIAS:
Correção da tarefas.
Páginas 270 a 272.

Página 262/ atividades 1 e 2.

As atividades propostas para o período de 19/03 a 01/04 seguem as seguintes orientações:
Parte das atividades serão realizadas no próprio livro.
As atividades de registro de leituras /resumos/vídeos devem ser feitas no caderno.

3. Fica a critério da família estimular a realização de outras atividades como realizar leituras
literárias, fazer desenhos relacionados aos temas trabalhados, praticar as tentativas de escrita
de palavras, jogos de contagem e relação número /quantidade. Na internet também poderão
encontrar atividades relacionadas aos assuntos já trabalhados, adequados à faixa etária.

4. Solicitamos que os módulos não trabalhados em sala de aula não sejam estudados, muito menos
suas atividades adiantadas.
Desejando que todos tenhamos um período de plena saúde e possamos retornar nossas
atividades em breve tempo, nosso abraço
Orientação Pedagógica
Professoras do 4º Ano

