
 

PLANO  DE  ESTUDOS AUTÔNOMOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

TURMA: 4º ANO                PROFESSORA: LUCIANA 

AVE MARIA PURÍSSIMA!  SEM PECADO CONCEBIDA! 

DESEJAMOS A TODOS UM RECESSO ESCOLAR ABENÇOADO.   QUE JESUS OS PROTEJA DE TODO PERIGO! 

 

2ª FEIRA  

ENSINO RELIGIOSO – Leia com a sua família a página 89 da agenda – Encontro com Michaela DePrince. Depois, faça uma pesquisa sobre a 

biografia de Michaela DePrince e registre em seu caderno o que lhe chamou mais atenção sobre a vida dela. 

MATEMÁTICA – Apostila de atividades extras – página 114. 

 Faça em seu caderno: AGRUPAMENTOS 

 Organize 60 bolinhas em grupos de 3 

 Preencha o quadro abaixo conforme já estudou: 

3 grupos de 3x3 Grupos de 3x3 Grupos de 3 resto 

 
 

   

 

      Organize 85 estrelas em grupos de 5 

 Preencha o quadro abaixo conforme já estudou: 

5 grupos de 5x5 Grupos de 5x5 Grupos de 5 resto 

 
 

   

      Organize 70 triângulos em grupos de 10 

      Preencha o quadro abaixo conforme já estudou: 



10 grupos de 10x10 Grupos de 10x10 Grupos de 10 resto 

 
 

   

 

CIÊNCIAS – Apostila – páginas 140 e 141. 

 Fazer a leitura das páginas acima e grifar com marca texto as partes que você considerou mais importante. Depois, escreva  em seu 

caderno o que você entendeu por: 

 Produtores 

 Consumidores primários 

 Consumidores secundários 

 Consumidores terciários 

 Micro-organismos decompositores. 

 

3ª FEIRA  

GEOGRAFIA – Apostila – páginas 91 a 93. 

Fazer a leitura das páginas acima e grifar com marca texto o que você considerou mais importante. 

PORTUGUÊS  

Apostila de atividades extras – páginas 18 e 19. 

 Lição de casa 15 – páginas 238 e 239. 

 

 

4ª FEIRA  

ENS. RELIGIOSO – Terminar o projeto “Campanha da Fraternidade” – OBS: Colorir os desenhos 

HISTÓRIA – Apostila – páginas 27 a 30. 

 Fazer a leitura das páginas acima e registrar um resumo sobre os textos lidos explicando o que você entendeu por: 

 nômade 



 sedentário 

 Período Paleolítico 

 Período Neolítico 

PORTUGUÊS – Pesquise poemas de autores conhecidos como: Carlos Drummond de Andrade, José Paulo Paes, Cecília Meireles, Mario 

Quintana, Henriqueta Lisboa, Vinícius de Moraes e registre o poema que mais lhe agradou na página 174 da apostila de Português. 

Depois, faça as atividades referentes ao poema escolhido por você nas páginas 176 e 177. 

5ª FEIRA  

CIÊNCIAS – Construindo uma cadeia alimentar. 

 Siga os passos abaixo: 

 Escolha um animal 

 Pesquise o alimento adequado a esse animal 

 Crie uma cadeia alimentar onde esse animal possa ser inserido. Pesquise junto com a sua família os seres produtores, consumidores e 

decompositores que podem fazer parte dessa cadeia alimentar e registre de forma criativa.  

 Desenhe sua cadeia alimentar em seu caderno.  

 Produza um pequeno texto explicando  a sua cadeia alimentar. 

 

MATEMÁTICA – Apostila de atividades extras – página 123 ( Faça somente os probleminhas do 1 ao 8, ou seja, os problemas da segunda 

sequência) 

6ª FEIRA  

MATEMÁTICA – Registre as tabuadas do 4 e 5 em seu caderno quadriculado e estude todas as tabuadas estudadas. (Do 2 a 5). 

HISTÓRIA – Apostila – páginas 35 a 37. 

Tem história na notícia – Fazer a leitura do texto sobre o “cão doméstico” da página 35 e responder a questão da página 36. 

Observar as imagens dos artefatos dos Períodos Paleolítico e Neolítico, pesquisar outras imagens de artefatos e colar na página 37. 

 

PORTUGUÊS – Apostila – páginas 182 a 184 – Leitura e interpretação do poema – “Meu amigão”. 

 Lição de casa 16 – páginas 240 e 241. 


