ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“Tende zelo por essa missão, coragem, confiança em Deus e,
sobretudo, a esperança do sucesso.”
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 4° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
(ANOS INICIAIS)
SEGUNDA-FEIRA - 20/04/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES

1ª ETAPA:
Acessar o vídeo “Produção de texto:
Como escrever texto narrativo [Prof.
Alda]” para explorar o conteúdo de uma
narrativa.
Vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=W9xZzAt8
rtM&list=RDCMUCNFDKRC5TN7crAeaiRTpQLg&
start_radio=1&t=50
●

LÍNGUA
PORTUGUESA

Mitos gregos
abordado na
História em
quadrinhos.

● Narrativa.

2ª ETAPA
Ler com atenção a proposta das
atividades
do
livro
de
Língua
Portuguesa, nas páginas: 51 e 52 e
realizá-las.
DICAS: Não esqueça de escrever sua
narrativa utilizando o recuo do parágrafo.
Use os sinais de pontuação para melhor
entendimento da narrativa.
3ª ETAPA
Continuar explorando o conteúdo sobre
narrativa e interpretação textual realizando
a
atividade
3
(em
anexo
BP20_4ºANO_LP_ONLINE_ATV3).

PRÓXIMA PÁGINA

1ª ETAPA:
Acessar os vídeos e assistir com atenção
as informações:
https://www.youtube.com/watch?v=rsQlyI
wetsE#1
Como lavar as mãos| Coronavírus #1
https://www.youtube.com/watch?v=9409M
sRQqck

CIÊNCIAS

A importância de
lavar as mãos
Cuidados com a
saúde e prevenção
de doenças

Programa Viver
Poliomielite

Bem

-

Combate

a

https://www.youtube.com/watch?v=KHFt_
3j_rqU
Hora da vacina!
https://www.youtube.com/watch?v=ofFb1
CBkMPM
Você e o Doutor explica tudo sobre o
sarampo
2ª ETAPA: Conversa interativa com a
família, sobre as vacinas que já tomou e
verificar o cartão de vacina, olhando os
tipos de vacinas existentes e a sua
importância na prevenção de doenças.
3ª ETAPA:Retomar e realizar as
atividades do livro de Ciências, nas
páginas: 50, 51, 52 e 53.

AVISO AOS ESTUDANTES

COMUNICADO

Informamos que devido ao feriado do dia 21/04 Tiradentes, na terça-feira não teremos agenda on-line.
Retornaremos as atividades domiciliares on-line no dia
22/04 (quarta-feira).
Relembramos, caso ainda não tenha feito, a necessidade
de acessar o formulário google no link abaixo, para
preenchimento da ficha de cadastro, para participação de
vídeo aulas com os professores, em tempo real. Em breve,
informaremos a programação das turmas.
https://forms.gle/GWbjjoMTQ7uZHq2V8

