
2ª Feira - 06/04 3ª Feira - 07/04 4ª Feira - 08/04 

Matemática:  LIP: P. 58 e 60 – Multiplicação - 

Vamos brincar? Jogo da memória da 

multiplicação e exercícios referente ao jogo. 

LIPA: P. 49 e 50 

História:  

LIP: P. 31 a 34 -Mão de obra e imigração. 

*Na tarefa 3 da página 33 o material de apoio 

deverá ficar guardado na nossa pasta catálogo.  

LIPA: P. 80 

 

Ens. Religioso:  

No Youtube assista ao vídeo: “A verdadeira 

história da Páscoa contada por crianças” 

https://www.youtube.com/watch?v=jOObX-CcRAI 

Agora vamos fazer um cartão e dar para 

alguém muito especial? Sugestão: Faça mais 

de um cartão e distribua para quem mora com 

você! 

  

  Geografia:  LIP: P. 29 a 32 

Geografia na prática: Pesquisar com um 

familiar sobre o município que mora. 

 O que estudei: Exercícios de fixação de 

conteúdo. 

LIPA: P. 70 

Português:   LIP: P. 60 a 65 – Numeral/ 

Classificação dos numerais (Cardinais, 

multiplicativos, fracionários e ordinais) /  

Acentuação das paroxítonas/ Palavras com 

“SC”. – LIPA: P. 25 a 27 

  

Música:   

      1. Jogo musical > 

https://youtu.be/ueWjn7541s4 

Atividade musical com percussão corporal: 

Palma pé (brincadeira musical) - Marcelo 

Serralva.  Escutar para aprender. Depois de 

aprendido, apressar o andamento 

(velocidade). 

Português:    LIP: P. 65 e 66- Cartaz de 

divulgação: Consumidor consciente.  
 

LIPA: P. 28   

* Orientações em anexo 

 

Matemática:   LIP: P. 61 a 64 - Sobrou troco? – 

Sistema monetário. 

LIPA: P. 51 e 52 

 

Ed. Física:   

Seguir as sugestões em Atividade 3 – Ed. Física  

(apresentação em Power Point)  

 

 

* Arte: Atividade da Páscoa em anexo (Pintura 

baseada no artista Romero Britto) 

ROTEIRO DE ESTUDOS 3  - 4º ANO A – 06/04 a 08/04  -   PROFª ALINE 

(09 e 10.04 – Feriado da Páscoa) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jOObX-CcRAI
https://youtu.be/ueWjn7541s4


 

 

 

 

 

 

       2. Música de Páscoa: Youtube - Vineyard - 

Quebrantado (Sweet Broken) > 

https://youtu.be/QbnmpJo3DiI   

       3. Vídeo: Teoria Musical para Crianças 

(recordação): Figuras musicais > 

https://youtu.be/5MFlNOZ0-78 

Assistir e fazer a atividade  da folha anexa 

       4. Atividade folha anexa: escrever os 

nomes das figuras musicais (nível 2)  > 

semibreve, mínima, semínima, colcheia, 

semicolcheia e suas pausas. 

Língua Inglesa:  

Atividades do Roteiro de Estudos 3 – 

Prof.ª Lígia (anexa) 

https://youtu.be/QbnmpJo3DiI
https://youtu.be/5MFlNOZ0-78


Orientações Página 66 -Tarefa 2 - Produção de um cartaz  

 

Olá, turma. 

Na tarefa 2 da página 66 precisamos construir um cartaz em que pede para criarmos um evento em que a ação privilegiada seja reutilizar, mas 

diante de todas essas mudanças que estamos vivendo, que tal fazermos diferente? 

Vamos fazer um cartaz de conscientização das pessoas a respeito dos cuidados que temos que ter para nos prevenir da COVID-19. 

Vamos ao trabalho? 

Vocês deverão fazer um cartaz (pode ser feito em folha sulfite/Canson) em que alertem os cuidados que temos que ter e o que devemos fazer 

para ajudar. Pode ser um cartaz informativo ou uma mensagem reflexiva, por exemplo. 

Depois que o trabalho estiver pronto, tire uma foto e se possível compartilhe nas redes sociais para que todos possam participar conosco desta 

ação. Não se esqueçam de marcar o colégio para eu poder acompanhar cada trabalho        

Nossa # será #LUTERANOEMCASA 

 

Ex:   

      #ColégioLuterano       #Luterano       #Fiqueemcasa    #Luteranoemcasa 

  

  

  

  

 

Um grande beijo, Prof.ª Aline Piva 
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Instruções: 
1. Fazer a correção das tarefas solicitadas. 
2. Ler novamente o texto da página 20: “Junior Time”. Procurar as palavras novas no 

dicionário. 
 

 



 
3. Fazer os exercícios 11 e 12 do “Activity Book” 
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Correção 
 

 
 
2. It’s a spider. 
 
3. What’s that? 
It’s a caterpillar. 
 
4. What are those? 
They’re trees. 
 
 

 
 

1. Small 
2. White 
3. Tree 
4. Leaves 
5. butterflies 



 
 









FIGURAS MUSICAIS E SUAS PAUSAS (NÍVEL 4) 

Cada figura tem a sua figura de silêncio (ou pausa).

Veja a tabela abaixo:


1. Siga a tabela e escreva o nome de cada figura e sua pausa:




2. Siga a tabela e ligue cada figura à sua pausa correspondente:

4º ANO

VAMOS 
APRENDER?

semibreve mínima semínima colcheia semicolcheiapausa da
semínima

pausa da
colcheia

pausa da
semicolcheia

pausa da
semibreve

pausa da
mínima


