
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 
 

Teresina, 23 de julho de 2020 
 

 

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

Horário de Estudo – 4º ano do Ensino Fundamental 
 

24/07/2020 – SEXTA – FEIRA 
 

 
 

 4º ANO A  4º ANO B 

7h30 às 8h20 MATEMÁTICA FORMAÇÃO 

8h20 às 9h10 ARTE MATEMÁTICA 

9h10 às 10h FORMAÇÃO ARTE 

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 ARTE 

14h20 às 15h10 MATEMÁTICA 

15h10 às 16h FORMAÇÃO 

16h às 16h30 Intervalo para lanchar, beber água, ir ao banheiro 

16h30 às 18h30 Realizações das Atividades Sugeridas no Roteiro de Estudo 
 
 

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

  

Roteiro de Estudo – 4º ano do Ensino Fundamental 
 

 

24/07/2020 – SEXTA – FEIRA 
 

MATEMÁTICA 

Objeto de Conhecimento: Medidas de tempo, de massa, de comprimento, de temperatura / Gráficos e tabelas / 

Ângulos e tipos de ângulos / Multiplicação e divisão: operações inversas. 

CLASSE (ON-LINE) 

1. Exploramos as páginas da seção Para Relembrar, dos capítulos do livro. 

2. Apresentamos slides com situações-problema, propusemos a leitura partilhada e discussão das estratégias de 

resolução. 

3. Retomamos as características das formas planas e seus elementos; recordamos os tipos de ângulo.  

4. Finalizamos a aula com a apresentação de um vídeo sobre o sistema de medidas.  

https://www.youtube.com/watch?v=k47NwllnNow&t=172s 

5. Conversamos sobre as informações do vídeo.   

PARA CASA 

1. Estude para a avaliação.   

https://www.youtube.com/watch?v=k47NwllnNow&t=172s


FORMAÇÃO  

Objeto de Conhecimento: Projeto 02 – Vivendo e convivendo com as diferenças. Autoconhecimento: eu e 

minhas emoções na retomada das aulas. 

CLASSE (ON-LINE):  

1. Gentileza! As palavras de acolhimento que você diz para sua melhor amiga ou amigo você também diz para si 

mesmo?  

2. Propomos um momento de empatia e troca de afetos, ouvindo o outro com atenção e respeito. 

3. Realizamos a Dinâmica: Eu sim! Eu não!  

4. Seguimos o tópico: 

 E agora?! Como estou? Estou preparado (a)? 

 Cada aluno obteve um breve espaço para se expressar. 

 Apresentou o sentimento/emoção escolhido para seus amigos.  

5. Fechamento da aula reforçando a importância da Gentileza e outras atitudes no cenário atual. 

PARA CASA 

1. Não há tarefa de casa.   

 

ARTE  

Objeto de Conhecimento: A presença Afro-brasileira na Arte / Escute as palavras.  

CLASSE (ON-LINE) 

1. Iniciamos a aula saudando os participantes com bom dia/boa tarde. 

2. Socializamos a análise das semelhanças nas obras de Rubens Valentim e Emanoel Araújo (questão 06) – 

página 88 do livro. 

3. Apresentamos as imagens de pessoas da cultura popular e trocamos ideias perguntando se há algum adulto 

da família que conta histórias - páginas 90 e 91 do livro. 

4. Assistimos um trecho do espetáculo Mãe Beata do grupo de teatro Griô: 

Histórias de Mãe Beata. TEATRO GRIÔ apresenta: “HISTÓRIAS DE MÃE BEATA” 

Ancestralidade e sabedoria popular são os fios condutores da montagem “Histórias de Mãe 

Beata”. As fábulas re... m.youtube.com: https://m.youtube.com/watch?v=jPCZFpHus-0 

5. Lemos e discutimos o texto “Nossa história oral” e respondemos a questão 01 da página 93 do livro.  

6. Explicamos a tarefa de casa.  

PARA CASA 

1. Continue observando os detalhes da foto do Teatro Griô – página 92 do livro, que conhecemos na aula hoje 

e responda às outras questões 02 a 04 na página 93 do livro.  
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