
4º anoRoteiro de Estudos 

Segunda – feira (13/04)

📖 Leia as pp. 06 a 15 do paradidático “Uma Aventura no Campo”.

Atenção! O gabarito do exercício extra de Português da aula anterior, já está disponível na plataforma Google.
Confira!
Português:

💻 Assista à videoaula “Substantivo: comum, próprio e coletivo”, disponibilizada na sala de aula virtual da

plataforma Google.

✍Responda aos exercícios propostos nas pp. 133, 134, 135, 138, 139 e 140 do livro de Gramática.

💻 Para revisar o que aprendeu nessa aula, responda ao exercício extra que será realizado no Google Forms e
está disponibilizado na mesma sala virtual.

Ed. Física:

💻 Assista à videoaula que apresenta uma sugestão de atividade para ser executada na sua residência e está
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.



4º anoRoteiro de Estudos 

Terça – feira (14/04)

📖 Leia as pp. 16 a 25 do paradidático “Uma Aventura no Campo”.

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Multiplicação entre fatores de dois ou mais algarismos” disponibilizada em nossa sala de
aula virtual da plataforma Google.

✍ Agora, realize as atividades propostas nas pp. 133 e 134 do livro, na p. 36 do caderno de atividades
complementares e na p. 34 da apostila.

💻 Responda também, ao 2º exercício extra no Google Forms, que está disponibilizado na mesma sala virtual.

Artes:

💻 Assista à videoaula “Mozart – Vida e Obra” disponibilizada na sala virtual da plataforma.

💻 Agora, responda ao 1º Exercício Extra do Google Forms.

Português:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção - Substantivo: comum, próprio e coletivo” e faça a autocorreção das

atividades em seu material.



4º anoRoteiro de Estudos 

Quarta – feira (15/04)

📖 Leia as pp. 26 a 35 do paradidático “Na roça: Aqui, plantando tudo dá!”.

Ciências:

💻 Assista à videoaula “Bactérias, antibióticos e fungos” disponibilizada em nossa sala de aula virtual da
plataforma Google.

✍ Responda às atividades propostas nas pp. 28 e 31 do livro e nas pp. 9 e 10 do caderno de atividades.

💻 Agora, responda ao 1º Exercício Extra no Google Forms, disponibilizado na mesma sala de aula virtual.

Espanhol:

💻 Para revisar o conteúdo estudado, assista ao vídeo “La Hora en Español”, disponibilizado na sala virtual da
plataforma.

✍ Agora, responda ao 1º 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.

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção - Multiplicação entre fatores de dois ou mais algarismos” e faça a

autocorreção das atividades em seu material.



4º anoRoteiro de Estudos 
Quinta – feira (16/04)

📖 Leia as pp. 36 a 45 do paradidático “Uma Aventura no Campo”.

Geografia:

💻 Antes de passar para o próximo conteúdo, revise um pouco mais o que aprendeu nos Capítulos 1 e 2. Para
isso, assista à videoaula “Construção e leitura demapas”.

💻 Agora, responda ao 1º Exercício Extra no Google Forms, que está disponibilizada na sala virtual da plataforma
Google.

Artes:

💻 Assista à videoaula “Figuras de Notas e Figuras de Pausa”, disponibilizada na sala virtual.

💻 Agora, responda ao 2º Exercício Extra no Google Forms, disponibilizado na mesma sala.

Ciências:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção - Bactérias, antibióticos e fungos” e faça a autocorreção das atividades em
seu material.

Português:

💻 Para revisar os conteúdos estudados, responda ao exercício extra que será realizado no Google Forms e está
disponibilizado na mesma sala virtual.



4º anoRoteiro de Estudos 
Sexta – feira (17/04)

📖 Leia as pp. 46 a 55 do paradidático “Uma Aventura no Campo”.

Atenção! O gabarito do exercício extra de Português da aula anterior, já está disponível na plataforma Google.
Confira!
História:

💻 Agora, para revisar o assunto que já aprendeu na 1ª etapa de Testes, assista à videoaula “Cap. 4: A agricultura
e a ocupação do espaço ” disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

💻 Agora, responda ao exercício extra sobre “Cap. 4: A agricultura e a ocupação do espaço”, do Google Forms,
disponibilizado na sala virtual.

Inglês:

💻 Para revisar o conteúdo estudado, assista à videoaula disponibilizada na sala virtual da plataforma.
✍ 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.

Matemática:

🎮Para revisar a multiplicação estudada na aula de terça, jogue o jogo “Algoritmo da Multiplicação” proposto na
plataforma Mangahigh.


