
PERÍODO: 03 e 04/11/22 

DATA SÉRIE: 4º ANO ATIVIDADES 

03/11/22 

Quinta-feira 

COMPONENTE CURRICULAR 

Matemática 

 

 

 

Geografia 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa  

 

 
 

 

ASSUNTO: Plataforma de poderes matemáticos. 

 

CASA: Atualizar as atividades anteriores da 
Plataforma. 
 

ASSUNTO: As atividades econômicas e atividades 

agropecuária. 

 

CASA:  Ler informações das páginas 148 a 157.  
 

ASSUNTO: Mostra Cultural. 

CASA: Estudar, no caderno, a pesquisa sobre 

“Programa Sol Nascente” e “Creche Escola 

Sementinha”. 

 
 

04/11/22 

Sexta-feira 

COMPONENTE CURRICULAR 

Língua Portuguesa 

 

 

 

 

Matemática 

 

 

ASSUNTO: Pequeno cidadão. 

 

CASA: Ler as páginas 216 a 219 e responder Tantas 
palavras, página 219, no caderno. 
 
 

ASSUNTO: Plataforma de poderes matemáticos. 

 

CASA: Atualizar as atividades anteriores da 
Plataforma. 
 

                                                              

 

 

 

 

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES- ENSINO FUNDAMENTAL 

PROFESSORAS: Alessandra Pereira, Daniela Pereira, Jesiclei Almeida e Raimunda Nunes 

 

Observações: 

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

2. Atualizar atividades não concluídas em cadernos, livros e Plataforma; 

3. Segue, em anexo, carta de estudos relacionada à Mostra Cultural. 

 



Senhores pais e responsáveis, 

 É com satisfação que compartilhamos um pouco do que temos 

estudado na sala de aula. Estamos estudando e conhecendo um 

pouco mais sobre a história da casa do poder legislativo. E como 

tema principal o Programa Sol Nascente. 

O Programa Sol Nascente é uma ação social desenvolvida pela 

Assembleia há 18 anos e possibilita um espaço de socialização, 

aprendizado e troca de conhecimentos, visando agregar valores 

que possam edificar os alunos como seres humanos. Eles têm 

acesso à educação, arte e esporte por meio de diversas oficinas. 

 

►OBJETIVO GERAL: 

Estudar sobre o Poder Legislativo e sua função social. 

►OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aprofundar conhecimentos a partir de pesquisas sobre os projetos e programas sociais da 

Assembleia Legislativa do Maranhão em parceria com o GEDEMA.  

•  Realizar pesquisa sobre o programa Sol Nascente.  

•  Realizar pesquisa sobre a Creche Escola Sementinha.   

• Proporcionar roda de conversa com a coordenadora e Professores do Programa Sol 

Nascente.     

•  Relatar momentos vividos na visita ao Programa Sol Nascente e ao GEDEMA.  

• Aplicar conhecimentos adquiridos construindo cartaz sobre as oficinas desenvolvidas no 

Programa Sol Nascente. 

 

 

Aprofundaremos conhecimentos através de pesquisas, visita e roda de conversa sobre o 

GEDEMA – Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão. O GEDEMA é uma 

associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 18 de março de 1977, com o caráter 

essencialmente filantrópico tendo por sede e fórum a cidade de São Luís. 

 

XV MOSTRA CULTURAL: Assembleia Legislativa Kids: em foco 

  

4º ANO A 

GEDEMA: Programa Sol Nascente: Transmitindo Valores. 



Tem como objetivos trabalhar em prol da melhoria das condições de vida dos servidores da 

Assembleia Legislativa, através de apoio de todas as iniciativas e gestões que ocorrem visando 

o mesmo objetivo. Realizar promoções para angariar fundos a fim de atender eventuais 

reivindicações de entidades carentes da comunidade de São Luís.   

Daremos mais ênfase a história do   Programa ‘Sol Nascente’, mantido pela Assembleia 

Legislativa e coordenado pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema).    

A participação da família na educação escolar é essencial para a evolução educacional das 

crianças. Por este motivo é muito importante que os pais conversem com seus filhos sobre o 

tema da Mostra Cultural abordado pela turma ‘’Programa Sol Nascente’’ mantido pelo 

GEDEMA, que tem uma proposta social e cultural voltada para crianças e adolescentes 

oriundos de famílias de baixa renda do bairro Maiobão. Salientando a importância de 

programas sociais com essa temática, para a sociedade em geral. 

É com prazer que convidamos para prestigiar a culminância do projeto da nossa Mostra 

Cultural que acontecerá no dia 11/11/22. 

 

Atenciosamente; 

Professoras:  Alessandra Pereira e Daniela Pereira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caríssimos pais e responsáveis, é com satisfação que compartilhamos um pouco do que temos 

realizados nos espaços físico da Creche Escola Sementinha e na Assembleia Legislativa do 

Maranhão – ALEMA. Estamos estudando e conhecendo um pouco mais sobre a história da 

casa do poder legislativo. 

 

                                       

 

XV MOSTRA CULTURAL: Assembleia Legislativa Kids: em foco. 

 

4º ANO B 

GEDEMA: Creche: Uma semente que brotou. 



NO INÍCIO ERA APENAS UMA INSTIITUIÇÃO RECREATIVA E TINHA O OBJETIVO DE ATENDER 

FILHOS E NETOS DE FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENQUANTO ESTES 

TRABALHAVAM. 

 

►OBJETIVO GERAL: 

Estudar sobre o Poder Legislativo e sua função social. 

►OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aprofundar conhecimentos a partir de pesquisas sobre os projetos e programas sociais da 

Assembleia Legislativa do Maranhão em parceria com o GEDEMA; 

• Conhecer mais profundamente através de pesquisa sobre o programa Sol Nascente; 

• Conhecer mais profundamente através de pesquisa sobre a Creche Escola Sementinha; 

• Proporcionar roda de conversa com a senhora Clarice Haickel sobre a fundação da Creche 

Escola Sementinha; 

• Roda de conversa com algumas das professoras mais antiga da Creche Escola Sementinha; 

• Aplicar conhecimentos adquiridos construindo maquete da Creche antiga e da Creche 

atual. 

 

Aprofundamos conhecimentos através de pesquisas e rodas de conversa sobre o GEDEMA – 

Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão. O GEDEMA é uma associação civil, 

sem fins lucrativos, fundada em 18 de março de 1977, com o caráter essencialmente 

filantrópico tendo por sede e fórum a cidade de São Luís. 

Tem como objetivos trabalhar em prol da melhoria das condições de vida dos servidores da 

Assembleia Legislativa, através de apoio de todas as iniciativas e gestões que ocorrem visando 

o mesmo objetivo. Realizar promoções para angariar fundos a fim de atender eventuais 

reivindicações de entidades carentes da comunidade de São Luís. Promover reuniões dos 

integrantes do grupo com o fim de aprimorar o relacionamento e entrosamento entre as 

famílias dos membros da entidade. Exercer outras atividades julgadas pertinentes aos 

objetivos gerais da entidade, a juízo da diretoria. Implementar ações e projetos de cunho 

social e comunitário, visando a efetiva integração dos seus associados e dependentes, da 

coletividade e dos menos favorecidos na sociedade, através da educação, cultura, saúde, 



desporto, lazer e geração de renda familiar e desenvolvimento sustentável e prestar 

assistência jurídica a seus associados e dependentes. 

Daremos mais ênfase a história da Creche Escola Sementinha que foi fundada em 1993, pelo 

ex-deputado, hoje falecida, Nagib Haickel, tendo como grande incentivadora pela criação 

desse espaço, sua esposa Clarice Haickel. As pesquisas e rodas de conversa contribuirão de 

forma significativa para o enriquecimento dos nossos estudos. 

É com prazer com os convidamos para prestigiar a culminância do projeto em nossa Mostra 

Cultural que acontecerá no dia 11/11/22. 

 

Atenciosamente; 

Professoras: Jesiclei e Raimunda. 

 

 

 

 


