
4º anoRoteiro de Estudos 
Segunda – feira (27/04)

📖 Leia as pp. 02 a 15 do paradidático “O diário escondido de Serafina”.

Português:
💻 Assista às duas videoaulas de autocorreção “Pronome pessoal do caso reto e pronome de
tratamento” e faça a autocorreção das atividades em seus materiais.
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 44 e 45 do livro de caligrafia.
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 74, 75, 76, 77, 106 e 107 do livro de português Ápis.

Ciências:
💻 Assista ao vídeo “Cadeia Alimentar” disponibilizado na sala de aula virtual.
💻Acesse o site https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/quem-come-o-que e jogue o jogo
proposto.
💻Assista ao vídeo “Contra Dengue” disponibilizado na sala de aula virtual.
💻Acesse o site https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/contra-dengue-3 e jogue o jogo proposto.

Matemática:
💻 Assista à videoaula “Multiplicação de 10, 100 e 1000” disponibilizada na sala de aula .
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 35 e 38 da apostila e na p. 121 livro.

https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/quem-come-o-que
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/contra-dengue-3


4º anoRoteiro de Estudos 
Terça – feira (28/04)

📖 Leia as pp. 16 a 30 do paradidático “O diário escondido de Serafina”.

Matemática:
💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Propriedades e X e : por 10, 100 e 1000” com a autocorreção das
páginas passadas na aula ao vivo da semana passada e das páginas de segunda-feira. Faça a correção das
atividades em seu material didático.
✍ Resolva os problemas propostos nas pp. 39, 40, 41 e 42 da apostila

🎮 Jogue o jogo “Contar de 9 em 9” para aplicar a tabuada de 9 (x). Você pode jogá-lo quantas vezes quiser.

Geografia:
💻 Confira o gabarito do 1º Exercício Extra (Unidades político-administrativas) passado na semana passada.
💻 Assista ao vídeo “De onde vem o sapato?” disponibilizado na sala de aula virtual.
💻 Responda ao 2º Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

Português:
💻 Assista às duas videoaulas de autocorreção do livro de caligrafia das pp. 44 e 45 e do livro de português
Ápis das pp. 74 a 77; 106 e 107 e faça a autocorreção das atividades em seus materiais.
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 100 a 103 (q.7) e 148 a 150 do livro de português Ápis.



4º anoRoteiro de Estudos 
Quarta – feira (29/04)

📖 Leia as pp. 33 a 40 do paradidático “O diário escondido de Serafina”.

Inglês:

💻 Assista ao vídeo disponibilizado na sala virtual.
💻 Agora, responda ao Exercício Extra no Google Forms que está disponibilizado na mesma sala virtual.

História:

💻 Responda ao Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

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 explicação da professora, realize as atividades propostas, durante a aula, pela professora.

🎮 Jogue o jogo “Operações inversas: adição e subtração - multiplicação e divisão” para revisar as quatro
operações estudadas. O jogo foi proposto na plataforma Mangahigh e você pode jogá-lo quantas vezes quiser.

Português:

💻 Assista à videoaula de autocorreção do livro de português Ápis das pp. 100 a 103 (q.7) e 148 a 150 e faça a
autocorreção das atividades em seu material.
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 15 a 17 e 19 do caderno de atividades.



4º anoRoteiro de Estudos 
Quinta – feira (30/04)

📖 Leia as pp. 41 a 48 do paradidático “O diário escondido de Serafina”.

Espanhol:
💻 Assista à videoaula “Lección 3 – Medios de comunicacion y Adverbios de tiempo” disponibilizada na sala de aula
virtual.
✍ Realize as atividades propostas nas pp. 34, 39, 41 e 101 do livro.

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.

Matemática:
Assista à videoaula “Autocorreção Parte 1” das páginas de terça-feira e faça a correção em seu material didático.
Assista à videoaula “Autocorreção Parte 2” das páginas de terça-feira e faça a correção em seu material didático.
Jogue o jogo “Reconhecendo padrões nos restos das divisões por um mesmo divisor” para revisar o que aprendeu
sobre divisão exata e inexata

Português
🔴 Aula ON LINE (ao vivo) - Português. (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 explicação da professora, realize as atividades propostas, durante a aula, pela professora.


