
 
Manaus, 20 de março de 2020. 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Conforme acordado, encaminhamos a relação de atividades a serem cumpridas  

pelos estudantes do 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS TURMAS 

BILÍNGUES no período de suspensão das aulas assegurando a continuidade do hábito 

de estudo, que por sua vez, colabora com o processo de responsabilidade, autonomia e 

protagonismo do estudante na utilização de seus materiais. 

 

4º ANO BILÍNGUE 

Atividades – Período de 18/03 até 12/04 

Componentes Atividades 

Língua Portuguesa Módulo 01: Páginas 42 à 82. 

Caderno de atividade de Português Será realizado no retorno das atividades. 

Gramática Páginas 75 à 106. 

Matemática Módulo 01: Páginas 124 à 171. 

Atividades em anexo no site escola- 

www.lasalle.edu.br/manaus (barra de 

instruções  > alunos > área de estudos). 

Atividades de matemática. 

Caderno de Atividades de Matemática Será realizado no retorno das atividades. 

Geografia Módulo 01: Páginas 274 à 304. 

Trabalho Avaliativo: As orientações para o 

trabalho avaliativo estão no  site da escola- 

www.lasalle.edu.br/manaus (barra de 

instruções  > alunos > área de estudos). 

Trabalho Avaliativo GEOGRAFIA.  

História Módulo 01: Páginas 244 à 262. 

Trabalho Avaliativo: As orientações para o 

trabalho avaliativo estão no  site da escola- 

www.lasalle.edu.br/manaus (barra de 

instruções  > alunos > área de estudos). 

Trabalho Avaliativo HISTÓRIA. 

Ciências Módulo 01: Páginas 200 à 224. 



 
Arte As atividades serão feitas no retorno das 

aulas. 

Religião ------------------------------------ 

Educação Física  Assistir ao vídeo “O mau uso da água” e fazer 

um relatório (um parágrafo de 6 linhas) 

sobre o tema do vídeo. 

https://youtu.be/ekShrARxGjk 

 

 

4º ano bilíngue ( Systemic) turmas 144,145,149. 

Atividades que foram enviadas para casa para serem realizadas: 

• Geography: 

Brazil - Recortar as figuras do apêndix e montar nas sombras no mapa do Brasil 

          -  Encontre no mapa o estado que você mora e circule.  

Parts of the House – Monte a planta de uma casa; Pinte, recorte e cole as figuras 

para usarem na montagem.  

Assita ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc 

• Science: 

Body parts – Nomeie as partes do corpo.  

• Math: 

Shapes – Pinte as formas geométricas de acordo com a legenda. 

             -  Responda as perguntas de acordo com as figuras. 

             -  Leia as instruções e cole as formas geométricas que estão no apêndix. 

             -  Desenhe usando formas geométricas e depois descreva seu desenho nas 

linhas abaixo. 

              - Identifique os elementos da figura abaixo. ( fazenda) 

              - Montes os sólidos geométricos em 3D 

 - Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZnZYK83utu0 

• Reading: 

Leitura do paradidático: “Transportation around the world” e estudar as palavras 

que foram enviadas no caderno para o ditado. 

• Material Sistemic disponível no site do colégio: 

www.lasalle.com.br/manaus/alunos/area-de-estudos 

https://youtu.be/ekShrARxGjk
https://www.youtube.com/watch?v=m27Cck_LGHc
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZYK83utu0
http://www.lasalle.com.br/manaus/alunos/area-de-estudos


 
 

 

Quaisquer outras situações estamos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

José Kolling 

Diretor 

Centro Educacional La Salle 


