
 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 06/04 a 09/04 
 

4º ANO  
06/04 Segunda-feira 

• Pegue que uma história em quadrinho que você tem casa e divirta-se 

• Caderno de Português págs: 96 à 98 até a letra (e), (conhecimento prévio/leitura prévia); 

•    Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=MpjpKRp1ls0&t=279s, para compreender um pouco 

mais sobre divisão usando reta numérica; 

• Caderno de Matemática págs: 73 à 74 (conhecimento prévio/leitura prévia), responder as questões; 

• Acesse o link: http://www.cidade-salvador.com/patrimonios/patrimonios.htm, e conheça alguns Patrimônios 
Históricos de Salvador:  

• Caderno de História págs: 210 e 211 (conhecimento prévio/leitura prévia); 
•  

07/04 Terça-feira  

• Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=vJaDgtiUxy8 “COMO ELABORAR UMA HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS”; 

• Caderno de Português págs: 98 à 100, (com ajuda da família); 

• Caderno de Ciências páginas:153 á 155 (colocar em prática o que aprendeu). 
 

08/04 Quarta-feira 

• Caderno de Português pág:101 (hora de revisar e reescrever sua história em quadrinhos) em uma folha de sua 
preferência, quando retornamos iremos expor, para que outras crianças possam ler; 

• Vamos assistir o link: https://youtu.be/xI4Yiz-jOYw 

• Caderno de Matemática pág: 75;  

• Caderno de Ciências páginas:156 e 157 (revisar e responder as questões). 
  

09/04 Quinta-feira 
 

• Assista o link: https://youtu.be/UXqTPnE3-Bc 

• Após assistir o link, construa 2 probleminhas envolvendo divisão por estimativa. Registrar no seu caderno 
de matemática. 

• Geografia: Se ligue no vídeo da professora (Continuação do assunto) 

• Caderno de Geografia págs: 157 à 159 até a letra (b) da questão (3) (leitura prévia/ conhecimento prévio); 

• Produza um cartão com uma mensagem de solidariedade e incentivo neste momento de isolamento social para 
alguém bem especial, se puder também monte um kit de higiene pessoal faça uma doação para quem precisa 
e organize para assim que puder fazer a entrega, mas só quando puder.  

• “NÃO ESQUEÇA DE SE PROTEGER CONTRA O CORONAVÍRUS!” 
                                                 

 

Desejamos a você e a sua família uma Feliz Páscoa.  

Abraços dos Professores: Edgleidson, Patrícia e Susana. 
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GABARITO 
06/04 SEGUNDA-FEIRA 

Português: pág: 98 QUESTÃO 2-  a) A história se passa em diversos espaços, como a casa da menina, os 
lugares onde o Pato Poliglota vai para conversar com os animais e a escola. 
b) A menina, o cão, o gato e o Pato Poliglota. 
c) A menina, que tinha um gato, ganhou um cachorro, e os dois animais passaram a brigar feito “cão e gato” 
porque não falavam a mesma língua. 
d) Matriculou os animais na escola de línguas do Pato Poliglota. 
e) O cão e o gato aprenderam a língua um do outro e passaram a se entender muito bem. 
 
Matemática pág: 73 QUESTÃO 5- a) São necessárias 3 viagens, 
b) São necessárias 3 e 5 embalagens, respectivamente, 
QUESTÃO 6- a) 123 resto 0      b) 107 resto 1, 
QUESTÃO 7- a) 102       b) 71. 
 
Pág: 74 PONTO DE CHEGADA 
9x7=63 logo, 64/9=7 e tem como resto 1 (64-63), 
 
20/3 = 6 e tem como resto 1. 
 
História: pág: 211 QUESTÃO 1 -  a) rápida    b) rápida    c) lenta   d) rápida     e) lenta 
QUESTÃO 2 e 3: RESPOSTA PESSOAL 
 

07/O4 TERÇA FEIRA 
Português: pág: 99 Resposta pessoal. 
 
Ciências: QUESTÃO 1- (A)   2- (B)     3- (B)       4- (D)        5- (D)            6- (C)  

08/04 QUARTA-FEIRA 
Português: pág: 101- Responder com a família.  
 
Matemática: pág:75     670/80 = 8 e tem como resto 30.  
 
Ciências: QUESTÃO 7- (D)         8- (D)         9- (D).  

09/04 QUINTA-FEIRA 
Geografia: pág: 158 QUESTÃO 2– a) cana – de - açúcar  b)africanos/mineração    c) portugueses/litorâneas, 
Pág: 159 QUESTÃO 3-  a) língua, culinária, religião, aspectos da economia e política    b) resposta pessoal.  

 


