
 

 

AGENDA SEMANAL 

4º ANO 

PROFESSORAS: MARIANA BARRETO E MARIA FERNANDA 

18/05 – 22/05 

 

DATA ATIVIDADES OBSERVAÇÕES 

 
18/05 

Segunda-feira 

 
Encontro online 

Agenda, Leitura 
Compartilhada: O 

menino do dedo verde e 
combinados para a aula 

online de 22//05 

 
19/05 

Terça-feira 

Língua 
Portuguesa 

 Caderno de Atividades 
– página 16. 

Gastronomia Massa de Pizza 

 
20/05 

Quarta-feira 
 

Matemática Livro págs. 24 e 25  
(Análise de enunciados). 

Artes “O mundo das 
animações...” 

 
21/05 

Quinta-feira 
 

Ciências 
Naturais 

Mapa conceitual sobre 
estados físicos da água 

Música Elementos do Som 

 

22/05 

Sexta-feira 

 

 
 

Encontro Online 

Retomada das atividades 
solicitadas na agenda e 

sistematizações 
necessárias.  

 

OBS: No encontro do dia 18/05/2020, a Leitura Compartilhada, será 

realizada em tempo real, compartilharemos o livro em PDF, com as 

crianças. 



 

Terça-Feira (19/05/2020) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – DE OLHO NO TEXTO: RESENHA 

 

Com esta atividade, você deverá escrever, ou melhor, responder às 

questões propostas, sobre um dos livros que você leu nesta quarentena. Pode 

ser sobre um livro indicado por nós, como também um livro que você já tenha 

lido ou esteja lendo por livre escolha ou por indicação de alguém, combinado?  

Na segunda questão, você pode fazer em seu caderno, a resenha, assim 

como o desenho da capa do livro. Essa produção deverá ser encaminhada por 

e-mail. Pode ser digitado e se você não estiver confortável para digitar, pode 

tirar uma foto do seu caderno e anexar ao e-mail. Lembre-se de que você já 

sabe escrever uma resenha, pois no 3o ano fizemos várias, com o nosso 

projeto. Iremos organizar as resenhas que o grupo produzir e compartilharemos 

no blog da escola, para que outras crianças tenham conhecimento sobre esse 

livro e despertem a curiosidade de conhecê-lo.   

 Divirta-se! 

 

Seguem abaixo, os e-mails das professoras para o envio 

das atividades: 

Maria Fernanda: experimental4anob@gmail.com 

Mariana: experimental4ano@gmail.com 
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Gastronomia - Massa de pizza 

Olá, pessoal! 

  

Na aula de hoje, vamos aprender a fazer a massa de pizza, que é uma 

receita deliciosa de se fazer e comer também!  

O legal da pizza é que é uma receita que agrada quase todo mundo e, a 

realização dessa receita pode se tornar um momento legal para todos que 

estão em casa participarem!  

Vamos usar ingredientes que a maioria das pessoas tem em casa, o 

fermento biológico seco é bem fácil de encontrar em supermercados. A função 

dele é fazer nossa massa da pizza crescer, por isso, é bem importante!  

Existem vários tipos de fermentos e de formas de fermentação, que é o 

nome do processo que faz a massa crescer. Nessa receita, vamos usar esse 

tipo de fermento por ser mais prático.  

Vocês sabem o que é o fermento biológico?  

O fermento biológico é composto de leveduras, que são organismos vivos 

que quando misturados com água e farinha, produzem o gás que faz crescer a 

massa. Esses organismos vivos não fazem mal para nossa saúde! Ao usar o 

fermento temos que ter alguns cuidados, porque podemos estragá-lo e assim 

ele não vai cumprir o papel necessário na receita, que é fazer a massa crescer 

bastante. Devemos ter cuidado com a temperatura da água, não pode estar 

muito quente, e, para o fermento crescer mais rápido, colocamos uma colher 

de açúcar, pois esses organismos se alimentam do mesmo. 

Outro detalhe bem importante é a sova, que é como chamamos essa 

parte que mexemos na massa. É importante se dedicar alguns minutos nesse 

processo, porque faz toda diferença no resultado final da receita. o objetivo de 

passar esse tempo amassando a massa é que ela fique bem fofinha e elástica.  

Com certeza, vocês já ouviram falar de glúten, apesar dele estar sendo 

bastante condenado por aí, para ter uma massa de pizza ou pão gostosa, 

precisamos dele, e a única forma de ativá-lo é amassando a massa bastante. 



 

Ele não é um vilão, a não ser que você tenha alergia, apenas não deve ser 

consumido em excesso e sempre usar uma farinha de boa qualidade. 

Devemos lembrar que ao fazer a massa em casa, sabemos tudo que 

estamos colocando na nossa comida e temos o poder de escolher cada 

ingrediente e a qualidade que queremos colocar no nosso prato. Por isso se 

torna mais saudável do que comprar pronta! Isso é autonomia!  

 

Ingredientes: 

● 3 1/2 xícaras de farinha de trigo  

● 1 xícara de água morna  

● 1 colher de sopa de açúcar  

● 2 colheres de sopa de fermento biológico seco  

● pitada de sal 

● 2 colheres de sopa de azeite de oliva 

   

Espero que façam a receita!  

Acessem o link: https://www.youtube.com/watch?v=ypqdcnibqfa 

 

Um beijo grande,  

Pró Alane. 

 

 

Quarta-Feira (20/05/2020) 

 

MATEMÁTICA – LIVRO PÁGINAS 24 E 25: ANÁLISE DE 

ENUNCIADOS 

Para resolver situações problemas, basta ler apenas uma vez o 

enunciado ou  a consigna? Você considera importante separar as informações/ 

dados oferecidos? Ajuda utilizar uma folha de papel a parte para rascunhar as 

https://www.youtube.com/watch?v=ypQDcnibQfA


 

possibilidades de uma situação problema? Pense nessas perguntas porque 

iremos conversar sobre elas na nossa socialização. 

Essa é uma atividade que vai possibilitar a análise dos enunciados, ou 

seja, das consignas, para isso, será necessário ter mais atenção e análise 

crítica no momento da leitura dos mesmos.  

É importante analisar as informações oferecidas e verificar se são 

suficientes ou não para a resolução dos problemas. Logo em seguida, na 

questão 4, você irá criar duas consignas, com base nas imagens. Como não 

temos como trocar os livros nesse momento,  socializaremos as situações que 

você criou.   

 Mãos à obra!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTES: 

 

Aqui estamos para mais uma atividade de Arte. Espero que você tenha 

se divertido com a releitura da aula passada. 

 

Nessa nova atividade, vamos entrar no mundo das animações, elas 

mostram de maneira bem brincalhona as diferentes emoções humanas. Vamos 

lembrar algumas dessas expressões observando as imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CORAGEM DO GATO DE BOTAS 

A ALEGRIA DO OLAF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você percebeu como as sobrancelhas são importantes para nos mostrar 

as emoções?  

Nas linhas que formam a boca, de acordo com a curvatura, também 

vemos a diferença das emoções. 

Pensando na importância dessas linhas, na representação da expressão 

humana, vou propor para você um desenho de observação. 

O desenho de observação é aquele onde realizamos uma cópia a fim de 

exercitar o nosso próprio desenho, a partir de uma ideia. A ideia da nossa 

atividade é a exploração das diferentes expressões do rosto em um 

personagem de desenho animado, relacionadas com os sentimentos humanos. 

A proposta é a seguinte: criar uma pequena galeria com os retratos dos 

personagens abaixo, eles fazem parte de um grupo de desenhos animados da 

grade do canal Cartoon Network na década de 2000.  

 

A TRISTEZA DO SIMBA 

A MALDADE DA ÚRSULA 



 

Observe com atenção os detalhes, e monte a sua galeria dentro da 

prática do desenho de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAU HUMOR 
MEDO 

AMOR 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAIVA 

ALEGRIA 

TRISTEZA 



 

Para criar a sua galeria, você irá precisar: 

● Folhas de papel branco para desenho; 

● Lápis de desenho e borracha;  

● Lápis de cor, giz de cera e hidrocor. 

Divida cada folha de papel ao meio para desenhar 

um personagem em cada lado, como na imagem ao 

lado: 

Para ficar mais parecido com uma galeria, invente uma moldura para o 

seu registro. Veja algumas ideias abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divirta-se na montagem da sua galeria! Depois, quero visitar essa 

exposição. 

 

  



 

Quinta-Feira (21/05/2020) 

Ciências Naturais – Mapa conceitual (Procedimento de estudo) 

Nossas discussões sobre os estados físicos da água foram muito 

significativas. Assistimos vídeo, lemos sobre o assunto, respondemos algumas 

questões sobre o tema e fizemos as tomadas de nota do último texto enviado. 

Agora, para darmos continuidade ao estudo do tema, vocês irão reunir as 

informações já adquiridas através do vídeo, do texto, da atividade e da tomada 

de notas para construir um mapa conceitual. Esse será um excelente 

instrumento de estudo. É importante lembrar que as tomadas de notas e os 

mapas conceituais são procedimentos de estudos muito importantes e que 

trabalharemos durante todo o ano. 

Como exemplo de mapa conceitual, consultem o mapa conceitual que 

fizeram em Ciências Sociais. Além disso, deixaremos uma imagem para que 

vocês se inspirem. Mande seu mapa por e-mail para socializarmos no nosso 

próximo encontro. 

Bom trabalho! 

  



 

MÚSICA - PROFESSOR JJ 

 

Elementos do som 

A matéria prima da música é o som, e para entendermos melhor como 

ele funciona, falaremos sobre um dos seus elementos que se chama ALTURA. 

Quando falamos de altura do som, devemos pensar em Sons GRAVES 

(baixos) e AGUDOS (altos). Agora, vamos nos concentrar e ouvir no vídeo 

enviado, vários sons graves e agudos.  

 Acesse o link:  

https://www.youtube.com/watch?v=bYJ_H_FYSQs&authuser=0 

Depois, tente preencher o quadro como no exemplo abaixo: 

 

A) Exemplo 

A (agudo) = 2° SOM 

G (grave) = 1° SOM 

 

B) 

A = 

G = 

 

C) 

A = 

G = 

 

D) 

A = 

G = 

https://www.youtube.com/watch?v=bYJ_H_FYSQs&authuser=0


 

 

 E) 

A = 

G = 

 

Um Abraço, 

Professor JJ 

PARA O FINAL DE SEMANA 

 

       Convide um ou mais membros da sua família para caminhar por essa trilha 

que a sua plataforma “Árvore de Livros” está te oferecendo.  

A trilha é muito interessante e o melhor de tudo é que depois de cumpri-

la, você poderá se tornar um semeador de leitura, contando o que leu aos seus 

amigos e incentivando-os a ler também!  

Lembra que já falamos sobre como a leitura nos deixa livres e alimenta 

os nossos pensamentos? Então, vamos lá? Basta um clique para a diversão 

começar!  

OBSERVAÇÃO: Nós iremos indicar o exemplar da Trilha e o livro 

sugerido para o 4º ano! 

 

 


