
 
 

 

PLANO DE ESTUDO PARA CASA        19/03/2020 A 23/03/2020   –     4 º  ANO 

 

Orientações para execução das atividades: 

1. Faça suas atividades com organização, foco e atenção. 

2. Anote todas as suas dúvidas na página do livro e/ou caderno, para serem explicadas pela 

professora no retorno das aulas. 

3. As atividades serão retomadas na volta das aulas. 

4. Siga as datas de conclusão das atividades para não acumular. 

 

Atenção ao uso dos cadernos: 

Se certifique que você tenha feito linha verde no caderno de LP. 

Use a primeira linha do caderno. 

Aponte seu lápis, use a margem e capriche na letra. 

Pule linhas entre o cabeçalho, o título da atividade, os exercícios, as palavras e as frases. 

 19/03 - 5ª Feira: 

 

LP: Livro – Cap.3 – É tudo miragem – p.58 e 59 – leitura 

Interpretação do texto – p.60 , 61  e 62. Obs: ex. 6/c da p. 61 será feito no retorno das aulas. 

Pesquise sobre o autor do texto É tudo miragem e anote em sua agenda (no dia 19/3) duas 

informações sobre ele. 

 

H: Livro: leitura silenciosa das páginas 14, 15, 17 e 18 

1ª atividade: Destaque em seu livro com caneta “marca texto” as respostas das seguintes perguntas: 

 O que são fósseis? (P: 14) 

 Quais são os benefícios que o bipedismo trouxe aos seres humanos? (P:15) 

2ª atividade: Pesquise nas páginas 17 e 18 as características do Homo sapiens e faça um desenho em 

uma folha de sulfite representando-as. Lembre-se de colori-lo para expormos em classe, no retorno.    

 

Inglês: Leitura pág 16 do Student Book e atividades pág 12 do Workbook.  

20/03 - 6ª Feira: 

 



 
 

 

LP: Fazer as atividades on-line Capítulo 2. 

 

Mat.: Caderno – 1ª parte: Fazer o cabeçalho usando caneta azul. Atenção à cidade da sua escola: 

Escola Jardim das Nações 

Taubaté ou Tremembé, 20 de março de 2020. 

 Em seguida, escolha uma cor diferente para fazer os títulos. As atividades deverão ser realizadas a 

lápis. 

Atividade 

1) Escreva como se lê: 

3.758 –  

84.210 – 

112.370 -  

6.786.000 –  

 

2) Observe o número 456.987 

Qual o número da 1ª classe? _____ 

Qual o algarismo da 4ª ordem? _____ 

Qual o valor posicional do algarismo 9? _____ 

 

3) Escreva usando algarismos: 

a) Sete milhões, novecentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e quatro = ___________ 

b) Quatrocentos e setenta mil e trinta e dois = __________ 

c) Nove mil e vinte sete = _________ 

 

4) Roberta tinha 765 figurinhas. Comprou 120 e ganhou 66 de seu primo. Com quantas 

figurinhas ela ficou? 

 

 

R: 

 

CN:  Caderno (2ª parte do caderno) - Fazer o cabeçalho usando caneta azul. Atenção à cidade da sua 



 
 

 

escola: 

Escola Jardim das Nações 

Taubaté ou Tremembé, 20 de março de 2020. 

Copiar as questões a lápis, e responder consultando o livro. Tenha atenção na cópia, não se esqueça 

de pular linha entre as perguntas e respostas, para manter seu caderno organizado. 

 

1)  Responda as questões em seu caderno consultando o livro – p.12, 15, 21. 

a) Quem foi Charles Darwin? p. 12 

b) Darwin era muito curioso e procurava saber mais sobre a natureza. O que ele se perguntava 

ao explorar a natureza? p.12 

c) Como  Darwin registrava suas descobertas? p. 12 

d) Durante sua viagem a bordo do navio H.M.S Beagle, Darwin visitou um Arquipélago que foi o 

mais importante. Que arquipélago foi esse e o que ele observou por lá? p.15 

e) Explique o que é seleção Natural: p. 21 

f) Explique o que é evolução: p. 21 

23/03 - 2ª Feira: 

 

LP: caderno – 1ª  parte – Fazer o cabeçalho usando caneta azul. Atenção à cidade da sua escola: 

Escola Jardim das Nações 

Taubaté ou Tremembé, 23 de março de 2020. 

Traçar linha verde com régua no rodapé. Consulte seu livro p.47 para responder o exercício 1 e 2. 

 

Pronomes Possessivos 

1) Circule de vermelho os pronomes possessivos: 

a) Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. 

b) O meu diário guarda os meus segredos. 

c) Nosso compromisso deverá ser cumprido no prazo. 

d) Tenho muito carinho pelo chefe dele. 

2) Escreva frases usando pronomes possessivos. Siga o comando: 

 3ª.pessoa do singular – feminino: ____________________________ 

 2ª.pessoa do plural – masculino: _____________________________ 



 
 

 

 1ª.pessoa do plural – feminino _______________________________ 

 

3) Complete as palavras com S ou SS: 

a) pa___o                                                    

b) progre___o       

c) apre___ado 

d) ama___ado 

e) pa___arela 

f) nece______idade 

                                                                     

4) Pesquise e escreva mais 2 palavras com S e SS entre vogais: 

 S = _________________ e ________________ 

 SS= ________________ e _________________ 

 

Mat: Livro: Realizar as páginas 64, 65, 66 e 67 com muita atenção, seguindo as orientações dos 

enunciados.  

 

FH: Fazer p: 14 

 

Arte:  Estudar a música Cai Cai Balão na flauta doce com o auxílio dos vídeos nos links: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKzyj-uFJbI    

https://www.youtube.com/watch?v=WHe8PT6B3zs 

https://www.youtube.com/watch?v=jp3CyjPZSVM  

 Assista o vídeo com atenção e tente reproduzir em sua flauta. Caso tenha dúvida, pause o vídeo 

quantas vezes precisar. 

Obs: Atenção só continue a canção,assim que perceber que já está tocando bem cada parte da 

música. 

24/03 - 3ª Feira: 

 

LP: Livro: Ilusão de ótica – A história escondida nos livros – p.77. Fazer uma exploração da imagem e 

seus detalhes e responder as questões. 

https://www.youtube.com/watch?v=hKzyj-uFJbI
https://www.youtube.com/watch?v=WHe8PT6B3zs
https://www.youtube.com/watch?v=jp3CyjPZSVM


 
 

 

Mat: Caderno – 1ª parte: Fazer o cabeçalho usando caneta azul. Atenção à cidade da sua escola: 

Escola Jardim das Nações 

Taubaté ou Tremembé, 24 de março de 2020. 

Em seguida, escolha uma cor diferente para fazer os títulos. As atividades deverão ser realizadas a 

lápis. 

OBS: Fazer as operações uma embaixo da outra. 

 

Atividades 

1) Escreva usando os números romanos: 

58= 

126= 

1560= 

17= 

67= 

189= 

2) Um estádio de futebol tem 86.970 lugares. Um ginásio de basquete abriga 15.700. Qual a 

diferença de  lotação entre o estádio de futebol e o ginásio de basquete? 

 

 

R:  

3) Resolva as tabuadas: 

2 x 3 =                                              2 x 9 = 

4 x 4 =                                              8 x 3 = 

8 x 5 =                                             4 x 6 = 

 

4) Arme, resolva as operações e escreva os nomes dos termos das operações: 

987 – 263= 

1.287 – 987 = 

837 + 365 + 87 = 

2.938 + 2.653= 

 



 
 

 

Inglês: Releitura da pág 18 do Student Book e workbook pág 14 (exercício 19). 

 

CN :  Fazer as atividades on-line Cap.1 de Ciências. 

 

25/03 - 4ª Feira: 

 

MAT: Livro: Cap. 3 - Fazer a leitura das páginas 72, 73 e 74, explorando os detalhes das imagens. Em 

seguida, fazer as atividades da página 75. 

 

LP: Livro: O rato e o touro – p.63 – leitura silenciosa 

Interpretação do texto: p.63 – ex.1, p.64 e 65 

Leia também outra fábula: www.culturagenial.com › Histórias infantis - Esopo e as suas mais 

famosas fábulas - Cultura Genial 

 

H: Livro: leitura silenciosa das páginas 30 e 31 

Atividade: Pesquisa: você precisará de:  

 uma folha de sulfite 

  régua 

  Lápis e borracha 

  lápis de cor  

 Canetinha 

 Cola e tesoura 

 Livros, revistas, jornais ou computador para realizar a pesquisa. 

 

Com a folha na horizontal, faça margem e coloque um título em seu trabalho. Divida a folha 

em três partes iguais, fazendo um traço com a régua para marcar as divisões.  

Em seguida, pesquise em livros, revistas, jornais ou internet, uma curiosidade e uma imagem 

sobre Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais.  

Organize as curiosidades e as imagens na folha de sulfite que previamente você preparou. 

Após a montagem, poderá colori-lo da sua maneira. Faça com capricho! 

 

Exemplo da folha de sulfite: 

   

 

https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/
https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/
https://www.culturagenial.com/fabulas-de-esopo/


 
 

 

CN: Fazer as atividades da página 53 e leitura da página 55. 

26/03 - 5ª Feira: 

 

LP: caderno – 1ª. parte – Fazer o cabeçalho usando caneta azul. Atenção à cidade da sua escola: 

Escola Jardim das Nações 

Taubaté ou Tremembé, 26 de março de 2020. 

Traçar  linha verde com régua no rodapé. Consulte seu livro p.48 para responder o exercício 1. 

Pronomes Demonstrativos 

1)  Grife os pronomes demonstrativos nas frases abaixo: 

a) Este livro traz sete histórias, uma mais divertida que a outra. 

b) Essas histórias foram escritas no livro de Monteiro Lobato. 

c) Essa caneta é minha. Mas aquela é sua. 

d) Por que Maria fez isso! 

e) Estas mochilas estão desarrumadas. 

Retome a leitura do texto da p.63, reflita na situação vivida pelos personagens e responda as 

questões da p.66. No retorno vamos socializar as respostas dadas por você. 

 

PT:  Caderno de Produção de texto. ( 2°parte do caderno) 

1) Faça uma paráfrase do trecho abaixo, conforme estudos anteriores: 

Você deverá: 

 Substituir, palavras ou expressões; 

 Para produzir uma paráfrase mais elaborada, você pode inverter a ordem em que as 

informações aparecem; 

 Manter o sentido original do texto; 

Trecho: Copiar no caderno: 

[...] No povoado, quase tudo era seu, a venda, os bois que viravam carne e as vacas que davam leite, 

os cavalos que ele alugava. Pedro reparou nisso! [...] 

Parafrasear: 

 

Inglês: Atividades das págs 16 e 17 do Workbook.  

 



 
 

 

27/03 - 6ª Feira: 

 

Mat: Livro – 1ª parte: Recorte as planificações do anexo 5 (páginas 169 a 183). Monte com essas 

planificações os sólidos geométricos. OBS: Você deverá guardar seus sólidos geométricos em sacos 

plásticos ou caixa de sapatos, pois usará também em sala de aula. 

2ª parte: Ler o quadro “Organize as ideias” na p. 79 em seguida realize as atividades das páginas 80 e 

85, seguindo as orientações dos enunciados. Caso precise, consulte a página 82. 

 

CN: Faça a leitura das páginas 28, 29, 30, 31, 40 e 41.  

Caderno (parte de Ciências) - Fazer o cabeçalho usando caneta azul. Atenção à cidade da sua escola: 

Escola Jardim das Nações 

Taubaté ou Tremembé, 27 de março de 2020. 

Copiar as questões a lápis, e responder consultando o livro. Tenha atenção na cópia, não se esqueça 

de pular linha entre as perguntas e respostas, para manter seu caderno organizado. 

 

1) Copie e responda as questões em seu caderno: 

 

a) Como diferenciar mistura de uma substância pura? p. 30 

b) Para identificar uma mistura, você deve observar algumas propriedades, quais são elas? p.41 

 

LP PT: Leitura 

ANTES SÓ DO QUE MAL ACOMPANHADO 

 

Cansado de vagar sozinho pelo mundo, Pedro Malasartes arrumou dois companheiros para 

andar consigo. 

Enquanto tinham comida, tudo ia bem e o início da viagem seguia de modo muito agradável. 

Logo, porém, começaram os problemas e os desconfortos, pois um cavalo não carrega três homens; 

se pediam pernoite, tinha de ser para três; também quando sentiam fome, precisavam arrumar 

comida para três. Assim, as coisas foram piorando... a ponto de só restar um pão velho e duro para 

ser dividido entre eles. 

Como o pão era muito pequeno para ser repartido entre os três esfomeados, cada um fez 



 
 

 

alegações em defesa de seu direito de comê-lo sozinho. No entanto, nada concluíram. 

Um deles teve a ideia de irem dormir e, quando acordassem, cada qual contaria seu sonho. 

Aquele que sonhasse ter ido mais longe obteria o direito de comer o pão sozinho. 

E assim fizeram... 

Quando o dia amanheceu, sentaram-se os três para contar como havia sido o sonho. 

O primeiro disse ter ido ao Egito e visitado todas as pirâmides. Falou do prazer de participar 

do banquete que a própria Cleópatra mandou preparar em homenagem a ele, quando foram 

servidas iguarias de sabores inigualáveis. Ao fim do banquete, ainda lhe foi servido licor de damasco. 

O segundo não quis ficar por baixo e disse que isso não era nada. Bateu no peito e afirmou 

ter visitado a Lua, Marte, Vênus e ter tido uma audiência particular com Nosso Senhor Jesus Cristo. 

— E você sonhou, Malasartes? 

— Não sonhei nada, não. 

— Não?! 

— Já que no sonho vocês foram tão longe, tão longe... pensei que não voltassem mais. 

Então, levantei-me da cama e comi o pão sozinho, para ele não estragar. 

 

GLOSSÁRIO:  

Pernoite = Passar a noite 

Alegar = Apresentar explicações 

Iguarias = Comidas finas 

Audiência = Recepção de autoridade 

 


