
4º anoRoteiro de Estudos 
Segunda – feira (20/04)

📖 Leia as pp. 02 a 10 do paradidático “Na roça: Aqui, plantando tudo dá!”.

Inglês:

💻 Confira o gabarito do material proposto na aula de sexta-feira.

Português

💻 Assista à videoaula “Pronome Pessoal Reto e Pronome de Tratamento”, disponibilizada na sala de aula virtual
da plataforma Google.

✍ Agora, responda aos exercícios propostos nas pp. 211, 212 (q.4), 213, 214 e 215 do livro de Gramática e no
livro de caligrafia nas pp. 82, 83, 88 e 89.

Ciências:

📖 Antes de assistir à videoaula, faça a leitura prévias das pp. 35, 36 e 40 do livro.

💻 Assista a videoaula “Vírus, protozoários e vacinas”, disponibilizada na sala de aula virtual.

✍ Realize as atividades propostas na p. 36 (responder em folha avulsa) do livro e pp. 11. 12 e 13 do caderno de
atividades.

💻 Agora, responda ao 2º Exercício Extra que será realizado no Google Forms.



4º anoRoteiro de Estudos 
Quarta – feira (22/04)

📖 Leia as pp. 11 a 17 do paradidático “Na roça: Aqui, plantando tudo dá!”.

Português
💻 Assista à videoaula “Pronome Pessoal Reto e Pronome de Tratamento” e faça a autocorreção das atividades em seus
materiais.
💻 Agora, responda ao Exercício Extra no Google Forms que está disponibilizado na mesma sala virtual.

Matemática:
💻 Assista à videoaula “Divisão com divisor de 2 algarismos”, disponibilizada na sala de aula virtual.
Agora, responda às atividades propostas nas pp. 163 e 164 do livro.
💻 Responda ao 3º Exercício Extra que será realizado no Google Forms.
💻Responda ao 4º Exercício Extra que será realizado no próprio word. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo ou digitar
as respostas no próprio arquivo. Caso, opte pela última opção, você deverá baixar o arquivo para responder pelo próprio
computador.

Redação:

✍ Produza a atividade de Redação disponibilizada na sala virtual. Para produzir o texto, você pode imprimi-lo ou fazer
em um caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do material produzido será no retorno às aulas presenciais.

Geografia:
📖 Faça a leitura prévia das pp. 59 e 60 do livro.



4º anoRoteiro de Estudos 
Quinta – feira (23/04)

📖 Leia as pp. 18 a 24 do paradidático “Na roça: Aqui, plantando tudo dá!”.

Geografia:
💻 Assista à videoaula “Atividades Econômicas”, disponibilizada na sala de aula virtual.
✍ Responda às atividades propostas nas pp. 60 (somente quesito 2), 61 e 62 (somente quesito 5 – letra “a”).

Programa Semente:
💻 Para revisar os conteúdos estudados na 1ª etapa de testes, assista à videoaula disponibilizada na sala de aula virtual
da plataforma Google.
✍ Agora, responda ao exercício extra disponibilizado na sala virtual. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo ou anotar
as respostas em um caderno ou em uma folha avulsa. A autocorreção dessa atividade será realizada no retorno às aulas
presenciais.

Matemática:
💻 Confira o gabarito do 4º Exercício Extra proposto na aula passada.
💻 Assista à videoaula “Divisão com divisor de 2 algarismos” e faça a autocorreção em seu material.
🎮 Jogue o jogo “Divisão por 12” proposto na plataforma Mangahigh. Você pode jogá-lo quantas vezes quiser.

Português:
💻 Para revisar os conteúdos estudados, responda ao Exercício Extra no Google Forms que está disponibilizado na
mesma sala virtual.



4º anoRoteiro de Estudos 
Sexta – feira (24/04)

📖 Leia as pp. 25 a 31 do paradidático “Na roça: Aqui, plantando tudo dá!”.

Matemática:

🔴 Aula ON LINE (ao vivo) - Matemática. (Confira o convite enviado por e-mail)
Confira os horários da sua unidade. Eles foram disponibilizados no mural da sala de aula virtual.
Após a aula, realize as atividades propostas, durante a aula, pela professora.

Ciências:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção - Vírus, protozoários e vacinas” e faça a autocorreção das atividades em seu material.
💻 Assista ao vídeo “Uma Mão Lava a Outra👏🏻🧼 - O Show da Luna!” sobre microrganismos, disponibilizado na sala de aula
virtual.
✍ Faça um desenho em uma folha demonstrando algumas atitudes que os personagens do vídeo tiveram para diminuir a
proliferação dos microrganismos.
💻 Jogue o jogo sobre vacinação no site https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/vacinax?tag=destaques.

Geografia:

💻 Leia o texto complementar “Divisão Territorial”, disponibilizado na sala de aula virtual.
✍ Responda às atividades propostas nas pp. 66 e 67 (somente quesito 2) do livro.
💻 Responda à cruzadinha disponibilizada na plataforma. Para respondê-la, você pode imprimi-la ou digitar as respostas no
próprio arquivo. Caso, opte pela última opção, você deverá baixar o arquivo para responder pelo próprio computador.

Português:

💻 Responda aos exercícios nas pp. 31 e 32 do Caderno de Atividades de Português - Projeto ÁPIS

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/vacinax?tag=destaques

