ROTEIRO DE ATIVIDADES
ANO/SÉRIE: 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
DICAS PARA O ALUNO/A ALUNA.








Organize o seu tempo e atividades para que não fique sobrecarregado.
Lembre-se que estudar de forma não presencial requer muita disciplina e organização.
Sempre que possível, tire um tempo para ler e se informar sobre o estado atual da COVID-19 em nosso País,
Estado e Município.
Fique atento aos comunicados oficiais do Colégio por meio das redes sociais e evite compartilhar fake news.
Aproveite esse tempo em casa para se aproximar da sua família através de conversas e momentos juntos.
Não se esqueça das precauções que devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus.
Tome os cuidados necessários, fique em casa e mantenha a calma. Logo estaremos juntos novamente.
Estamos com saudades!
QUARTA (22/04/20)

 HISTÓRIA/GEOGRAFIA:
Faça uma pesquisa sobre os cuidados que devemos ter na prevenção do COVID-19.



ENSINO RELIGIOSO:

https://www.youtube.com/watch?v=I9F1Siy4zSw&t=2s

Assistir ao filme “O Bom Samaritano”.
Acesse o link:
Converse com seus familiares sobre o filme, fale sobre a atitude dos personagens, qual foi a intenção de
Jesus ao contar esta parábola? O que você aprendeu com esta história?

Atividade no caderno: reescreva a história colocando – se no lugar do Samaritano, diante da situação que
estamos enfrentando- Pandemia, o que você (bom Samaritano) pode fazer para ajudar as pessoas à sua
volta?



ARTE:

Desenhos com base no vídeo no site YouTube: 22 TRUQUES FÁCEIS DE DESENHOS PARA
INICIANTES.

QUINTA (23/04/20)

 MATEMÁTICA:
Assista ao vídeo no link: “Mestre da “Tabuada” no site YOUTUBE.
http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/
Teste seus conhecimentos!
Reúna a família e criem jogos envolvendo a tabuada. Divirta-se!

 INGLÊS:
(Exercício) https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/present-continuous-1/

SEXTA (24/04/20)
 LIV:
Assista ao filme
“Cartas para Deus” no YouTube. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=b_zRq-O9rYs

O filme conta uma história de superação. Após assistir, escreva uma carta para Deus agradecendo pela
saúde de sua família.
Escreva em seu caderno ou em uma folha de fichário.
Depois leia o Salmo 91 e aproveite para fazerem uma oração juntos.
SEGUNDA (27/04/20)



CIÊNCIAS:

Há pessoas que são consumistas e outras que fazem consumo inteligente.
Para você, o que é consumo inteligente?
Converse com alguém de sua família para saber a opinião dela.

Dê algumas dicas para a prática de consumo inteligente.



EDUCAÇÃO FÍSICA:

Círculo Motor: Utilizando mesas cadeiras e outros objetos crie um percurso com obstáculos, em que os
participantes tenham que correr, rastejar, saltar e pode também criar um desafio, como por exemplo acertar
um alvo com um chute ou arremesso utilizando uma bola.



INGLÊS:

Activity (áudio) https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/sports/

