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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
NÃO SÍNCRONAS (17/08/20 a 21/08/20)
4º Ano

MATEMÁTICA

HORAS
AULAS NÃO
SÍNCRONAS
4H/A

CONTEÚDO

ATIVIDADES

Geometria
.Ângulos

.Vídeos referentes
ao conteúdo.

.Ângulos de um
polígono

.Leitura e atividades
escritas

.Regiões planas
poligonais

.Jogos de Geometria

.Deslocamento
e medida de
comprimento
.Resolução de
Problemas

CONSIGNA EXPLICAÇÃO

.Assista ao vídeo explicativo sobre
Como Medir Ângulos | Vídeos
Educativos para Crianças
https://www.youtube.com/watch?v=
BZIuNJS0ioA
.Assista ao vídeo explicativo sobre:
Ângulos - 4° Ano.
https://www.youtube.com/watch?v=
AXVteSsXlDw&feature=youtu.be
.No Livro do Ápis Matemática (ou no
arquivo impresso) leia e faça o que é
pedido das páginas 59 a 61.
.No livro Ápis de Matemática páginas
62 e 63 (ou no arquivo impresso), leia
e responda as atividades pedidas.
.No livro Ápis de Matemática (ou
arquivo impresso) leia e responda as
páginas 64 e 66.
Jogos de geometria
http://www.escolagames.com.br/jogo
s/formasGeometricas/?deviceType=c
omputer
https://www.cokitos.pt/tag/jogos-degeometria/
http://mo.game-game.com/193311/
https://www.smartkids.com.br/jogoseducativos/formas-geometricas-jogo
https://www.jogos360.com.br/geome
tria/
.No arquivo Geometria Atividades
folha Leia as atividades e responda
em seu caderno de matemática.
.Veja os seguintes vídeos sobre o
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TANGRAM:
A LENDA DO TANGRAM
https://www.youtube.com/watch?v=f
KdEYytQvm0
TUTORIAL : COMO FAZER AS 7 PEÇAS
DO TANGRAM
https://www.youtube.com/watch?v=l
QB10QXKPd0

LÍNGUA
PORTUGUESA

5H/A

Concordância
Nominal:
Gênero e
número

.Vídeos explicativos
relacionados ao
conteúdo.
.Atividades Escritas

Artigos
Reportagem
Sílaba e
tonicidade
Revisão do
conteúdo
Substantivos:
Simples
Composto
Primitivos
Derivados
Próprio
Comum
Coletivo
Concretos
Abstratos

.Assista ao vídeo explicativo sobre a
Gramática Cantada
https://www.youtube.com/watch?v=
q9L2m7w7urQ&feature=youtu.be
.Assista ao vídeo explicativo sobre:

.Observação: capas
de livros

Gênero do Substantivo Masculino e
feminino

.Interpretação de
Texto

https://www.youtube.com/watch?v=
WUBGXHcxh5I

.Leituras

.Assista ao vídeo explicativo sobre
Artigos
https://www.youtube.com/watch?v=
P-XS5vRF_0k&feature=youtu.be

.Jogos

.No Livro Ápis Português (ou no
arquivo impresso), páginas 100 a 102,
observe as capas dos livros, leia as
i n f o r m a ç õ e s apresentada e em
seguida responda as atividades.
.Assista ao vídeo explicativo sobre:
Sílaba Tônica
https://www.youtube.com/watch?v
=6-5PQBl5OG4&feature=youtu.be
.Assista ao vídeo explicativo sobre:
Oxítonas, Paroxítonas, Proparoxítonas
https://www.youtube.com/watch?v
=UutpNDjWbHk
.No livro Ápis de Português ( ou no
arquivo impresso) leia e realize as
atividades das páginas 105 a 108
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. No arquivo Português Atividade
para o Caderno Leia as atividades e
responda em seu caderno de Língua
Portuguesa.
. Estude os substantivos para nosso
próximo encontro remoto, quando
faremos um “Stop dos Substantivos”
Links dos jogos relacionados ao conteúdo.
Jogo dos Substantivos
https://www.soportugues.com.br/sec
oes/jogos.php#
Substantivos Coletivos – Fácil
https://rachacuca.com.br/palavras/ca
ca-palavras/substantivos-coletivosfacil/
Brincando com substantivos
https://www.jogosdaescola.com.br/br
incando-com-substantivos/

Substantivos Coletivos Jogo da Forca
https://www.geniol.com.br/palavras/j
ogo-da-forca/portugues/substantivoscoletivos/
Jogo Trívia Substantivos
https://www.smartkids.com.br/jogoseducativos/jogo-trivia-substantivos
Quiz. Educativo: Substantivo
Próprio.
https://www.sol.eti.br/b/substantivoproprio/quiz-perguntas-respostassubstantivo-proprio.php
Arrastar e Soltar Formação de
Palavras: Substantivo Próprio.
https://www.sol.eti.br/b/substantivoproprio/associacao-palavrassubstantivo-proprio.php
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INTERDISCIPLINAR: 4H/A
CIÊNCIA, HISTÓRIA
E GEOGRAFIA

.Diversidade
Cultural
.Processos
Migratórios no
Brasil
. A Escravidão
no Brasil

.Leitura de textos
.Atividades Escritas

.Assista os vídeos nos links abaixo,
relacionados ao conteúdo
.No livro Ápis de História páginas 51,
55, 56 e 57(ou arquivo impresso), faça
a leitura dos textos e responda as
perguntas.
.No livro Ápis de História ( ou arquivo
impresso) leia e responda as páginas
58 a 60.
(As atividades das paginas 58 e 60
devem ser respondidas no caderno)
No livro Ápis de História ( ou arquivo
impresso) leia e responda as páginas
61 a 63.

