
PERÍODO: 13 a 15/10/2021 

DATA 

 

SÉRIE: 4º ano A/B ATIVIDADES 

 

13/10 
Quarta-feira 

Componente curricular: 
Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
Ciências  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
História  
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 
 
 
 

Assunto: Gramática 
Concordância: substantivo e verbo.  
   
SALA: Ler e responder atividade na página 185. 
CASA: Revisar página 185 e escrever frases no 
caderno usando a concordância verbal. 
 
 
Assunto:  Os astros e a passagem do tempo. 
 
SALA: Leitura das informações presentes nas 
páginas 128 e 129 e resolução das atividades 
propostas no livro, página 129. 
CASA: Pesquisar recortar e colar, no caderno de 
desenho, imagens que retratem a passagem do 
tempo. Escolha uma das imagens e escreva um 
pequeno texto sobre o que ela retrata.  
  
 
Assunto:  Travessia para o Brasil. 

  

SALA: Ler e responder atividades propostas no 

livro didático, páginas 116 e 117. 

CASA: Responder a 4ª questão, página 117. 
 
 
Assunto:  Minuto e segundo. 
  
SALA: Ler e resolver da atividade proposta no 
livro, página 223.  
CASA: Responder 6ª questão, página 223.   

 

   

14/10 
Quinta-feira 

Componente curricular: 
Geografia 
 
 
 
 

Assunto: As atividades agropecuárias. Plantar 
para consumir, plantar para vender /A produção 
agrícola brasileira. 
 
SALA: Ler e responder atividades propostas no 
livro, páginas 122 a 125.  

                                               CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES- ENSINO FUNDAMENTAL 

                     PROFESSORAS: Alda Baldez, Daniela Pereira, Estácia Lindoso e Leonildes Maciel 



 
 
Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

CASA:  Ler página 126 e responder página 129. 
 
Assunto:  Gramática: Concordância: substantivo 
e verbo. 
 
SALA: Ler e responder atividades no livro, 
páginas 186 e 187. 
CASA: Responder a 7ª questão, página 187. 
 

  
  
 
Assunto: Milênio, século, década e ano.    
   
SALA: Ler e resolver a atividade proposta no 
livro, página 224.     
CASA: Pesquisar, em livros ou internet, as datas 

de alguns acontecimentos importantes da 

História do Brasil ou do município em que mora. 

Depois, elaborar um quadro indicando há 

quantas décadas esses acontecimentos 

ocorreram.     

 
 

15/10 
Sexta-feira 

Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 

Assunto: Gramática: Concordância: substantivo 
e verbo.  
 
SALA: Revisar concordância verbal e responder 
atividade no caderno.  
CASA: Pesquisar no dicionário palavras escritas 
ISAR e IZAR e copiar no caderno. 
 
 
Assunto: Milênio, século, década e ano.   
 
SALA: Revisar página 224 e responder atividade 
na página 225.   
CASA: Estudar página 226. 
 

 

 

 

 

 

Observações: 

1. Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções. 

2. Segue atividade, em anexo, referente ao livro “Diário Chocrível” 

para os alunos do 4º ano A.  Realizar a atividade no dia 13/10/21 e entregar 18/10/21. 

 

 



 

Nome 

_______________________________________________________________________ 

DATA: ___/___/___ 

                        Escrita de um Dicionário com expressões maranhenses. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

XIV MOSTRA CULTURAL 

RESGATE DOS ANO 80 

 

2021 

4º ano A:   Diário Chocrível, a aventura de criança na década de 80 e as brincadeiras 

de rua. 


