
CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 
AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL 
PROFESSORAS: ALDA BALDEZ E JESICLEI ALMEIDA 

 
PERÍODO: 10 a 14/08 

 

DATA SÉRIE: 4º ANO ATIVIDADES 

 
 

10/08 

Componente curricular: 
 
Matemática    

ASSUNTO: DIVISOR COM DOIS ALGARISMOS 

Essa videoaula está disponível no canal 

Sementinha online, no YouTube.  

Sobre divisor com dois algarismos, você utilizará 

a multiplicação como operação inversa da 

divisão, vai calcular o quociente de divisões de 

dois algarismos. 

 Exemplo: na divisão apresentada na situação 

814:13, a divisão de 81 dezenas por 13 exige que 

determine o número que deve multiplicar 13 

para aproximar-se mais de 81, sem ultrapassá-lo. 

Isso exige algumas tentativas (mentais ou 

escritas) até que se verifique que 6 é o quociente 

procurado, pois 6 x 13 = 78.  

Em seguida, faça a leitura das informações 

presentes em seu livro didático, nas páginas 130 

e 131, e responda as atividades nas páginas 

citadas. 

 

 
 

11/08 

Componente Curricular: 
 
Matemática   

ASSUNTO: DIVISOR COM DOIS ALGARISMOS 

Reveja a videoaula, disponível no canal, 

Sementinha online, no YouTube.  

Leia as informações da aula anterior na agenda e 

resolva as atividades nas páginas 136 à 139. 

 

 



 
 

12/08 

Componente Curricular: 
 
Língua Portuguesa 

ASSUNTO: ACENTUAÇÃO DE PALAVRAS 

PARAXÍTONAS 

Ao assistir a videoaula sobre ACENTUAÇÃO DE 

PALAVRAS PAROXÍTONAS você recordará que 

são aquelas cuja sílaba tônica (mais fortemente 

pronunciada) recai na penúltima sílaba. 

Na sequência, fará a leitura das informações 

presentes no livro de Língua Portuguesa nas 

páginas 94 e 95; 105 à 107. Para concluir o 

processo, responda as atividades nas páginas 94 

e 95; 105 à 107. 

 
 

13/08 

Componente Curricular: 
 
Língua Portuguesa  

ASSUNTO: ACENTUAÇÃO DE PALAVRAS 

PARAXÍTONAS 

Reveja a videoaula sobre ACENTUAÇÃO DE 

PALAVRAS PAROXÍTONAS você recordará que 

são aquelas cuja sílaba tônica (mais fortemente 

pronunciada) recai na penúltima sílaba. 

Na sequência fará a leitura das informações 

presentes no livro de Língua Portuguesa nas 

páginas 94 e 95. Para concluir o processo, 

responda as atividades nas páginas 105 à 107. 

 
 

14/08 

Componente Curricular:  
 
Geografia  

ASSUNTO: A VEGETAÇÃO 

Assista a videoaula sobre a vegetação, disponível 
no canal Sementinha online, no YouTube.  
 
Você conhecerá um pouco a diversidade de 

formações vegetais no Brasil, composto por 

grandes extensões territoriais. As formações 

vegetais que ocupam maior extensão territorial 

são as florestas. O Brasil apresenta dois grandes 

domínios de formações vegetais abertas e 

semiabertas: as caatingas e os cerrados. Em 



seguida, faça a leitura nas páginas 74, 75,77e 78 

e responda, no seu livro didático, as páginas 76 

e 79. 

 

 Observações: 

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

      2. Os links das videoaulas estarão disponíveis, no decorrer da semana, após a exibição pela 

Programação da Sementinha Online, no Canal do YouTube #Sementinha Online. 

 


