
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 
 

Teresina, 21 de maio de 2020 
 

 
ASSUNTO: Horário e Roteiro de Estudos. 
PÚBLICO: 4º Ano do Ensino Fundamental.  
 

 

Horário de Estudo – 4º ano do Ensino Fundamental 
 

25/05/2020 – SEGUNDA-FEIRA 
 

 4º ANO A  4º ANO B 

7h30 às 8h20 MATEMÁTICA CIÊNCIAS 

8h20 às 9h10 CIÊNCIAS ARTE 

9h10 às 10h ARTE MATEMÁTICA 

10h às 10h30 Intervalo para lanchar, beber água, ir ao banheiro 
10h30 às 12h30 Realizações das Atividades sugeridas no Roteiro de Estudo 

 
 

 4º ANO A – TARDE  

13h30 às 14h20 MATEMÁTICA 

14h20 às 15h10 CIÊNCIAS 

15h10 às 16h ARTE 

16h às 16h20 Intervalo para lanchar, beber água, ir ao banheiro 
16h20 às 18h30 Realizações das Atividades sugeridas no Roteiro de Estudo 

 
 

4º ANO – INTEGRAL 16h30 às 18h Plantão tira dúvidas para os alunos do Período Integral e AfterSchool 

 
  

Roteiro de Estudo – 4º ano do Ensino Fundamental 
 

25/05/2020 – SEGUNDA-FEIRA 
 

MATEMÁTICA 

Objeto de Conhecimento: A arte da multiplicação – Multiplicação pela forma usual e pela decomposição / 

Propriedades da multiplicação.  

CLASSE (ON-LINE): 

1. Na aula de hoje, fizemos uma retomada da atividade de casa do dia 21/05 – quinta-feira. 

2. Retomamos o conteúdo multiplicação formal e por decomposição com apresentação de slides informativos.  

3. Apresentamos a explicação da Tarefa de Classe, feita questão por questão nas páginas 22 a 25 do livro. 

4. Apresentamos prints informativos sobre o conteúdo abordado no dia.  

5. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA: 

1. Responda às páginas: 



 26 e 27 do livro. 

 19 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem – Ficha 01.  

2. Acesse com seu usuário a senha, os vídeos do Portal SAS – TV SAS e responda o EUREKA correspondente 

ao Capítulo 06. 

 

CIÊNCIAS  

Objeto de Conhecimento: Comer e beber: para quê? – Água e alimentos: fontes de nutrientes!  

CLASSE (ON-LINE): 

1. Na aula de hoje, fizemos uma retomada das atividades do dia 20/05, por meio da autocorreção das páginas 

17 e 18 do livro. 

2. Fizemos a exposição de slides sobre “Água e alimentos: fontes de nutrientes!” e discutimos textos e 

atividades das páginas 01 a 05 – Atividade 01 do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem.  

3. Resolvemos as questões 01 a 04 da Atividade 01 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 

Aprendizagem – Tarefa de classe. 

4. Explicamos a tarefa de casa 

PARA CASA: 

1. Responda à Atividade 01 (questões 05 a 08), nas páginas 03 e 04 do Caderno de Atividades Pedagógicas de 

Aprendizagem. 

 

ARTE 

Objeto de Conhecimento: A presença afro-brasileira na Arte. 

CLASSE (ON-LINE): 

1. Fizemos a abertura da Unidade 2 que mostra heranças culturais trazidas pelos povos africanos e as 

identificamos circulando com lápis de cor: as artes visuais / a dança / a música e o teatro – páginas 70 e 71 do 

livro.  

2. Trocamos ideias a respeito das imagens e contextualizamos as temáticas africanas na música brasileira – 

página 72 e 73 do livro. 

3. Fizemos a leitura sobre “manifestações culturais afro-brasileiras” e destacamos os ritmos africanos – 

página 74 do livro.  

4. Finalizamos cantando a música “Marinheiro Só” e explicamos a tarefa de casa sobre a música – páginas 74 

e 75 do livro. 

5. Explicamos a Tarefa de Casa.  

PARA CASA: 

1. Ouça a música “Marinheiro Só” novamente, na voz de Dona Edith do Prato e, em seguida, responda às 

questões de 01 a 05 das páginas 74 e 75 do livro. 


