12 de junho – Matemática
Expressões numéricas envolvendo as quatro operações; Linhas e segmento de
reta; Multiplicação por 10, 100 e 1000; Multiplicação em que cada fator, é formado
por, pelo menos, dois algarismos; Divisão em que o divisor é um número formado
por dois algarismos;
Livro pp. 64 e 65; 78 a 82; 106 e 107; 114, 117 a 122; 143 a 148; 152 e 153;
13 de junho – Ciências
Reprodução e desenvolvimento; Reprodução dos animais; De flor a fruto; O solo e
sua ocupação; Áreas de risco: vamos evitá-las; Água solo e erosão;
Livro pp. 34 a 62;
14 de junho – Ensino Religioso
Atividade em sala de aula
15 de junho – Geografia
O crescimento das cidades; O vai e vem nos lugares; Os meios de transporte; Os
meios de comunicação; da produção ao consumo; A indústria;
Livro pp. 30 a 61
19 de junho – História
O continente africano; Portugal conquista a África; Dividindo o Novo Mundo; A
chegada dos portugueses ao Novo Mundo; O encontro de culturas; O encontro de
brancos e indígenas; O indígena visto pelo europeu; Os povos indígenas na época
da chegada dos portugueses;
Livro pp. 30 a 57;
20 de junho – Português
Leitura e interpretação de Reportagem e carta; Substantivos e classificação:
simples e composto – primitivo e derivado – coletivo; Ortografia: Terminação –
agem, oso / osa, eza e izar; Palavras que acompanham o substantivo: adjetivos e
artigos; Gênero e número: concordância com o substantivo; Estudo da palavra:
sílaba e tonicidade; verbo como marcador de tempo; Pessoas do verbo; Pronomes
pessoais;
Livro pp. 91 a 96; 100 a 113; 117 a 121; 132 a 137; 142 a 147;
21 de junho – Inglês
Unit 3 – Sports and Activities - pp. 24 a 31; 101 e 102; Ouvir CD áudio; Fazer os
exercícios do DVD – ROM; Estudar explicação de CAN e CAN’T no caderno
Dedique-se aos estudos para garantir sucesso em seus resultados!
Educadoras do 4º ano.

