4º ANO
10/12
(quinta-feira)

11/12
(sexta-feira)

Português

Ciências

Produção de Texto

Inglês

12/12
(sábado)

14/12
(segunda-feira)

Matemática

História junto com Geografia

Língua Portuguesa: Interpretação de texto; Tempos verbais; Os verbos no dicionário;
Terminações -am e -ão em verbos.
Produção de Texto: folder.
Matemática: Adição com números naturais; Subtração com números naturais; Multiplicação com números naturais;
Situações-problemas envolvendo as quatro operações; Conceito básico de fração; Adição de fração; Subtração de fração.
História: Operários – o trabalho nas fábricas; Vida urbana e indústria – Industrialização e urbanização; AS primeiras
indústrias no Brasil; O crescimento das cidades; Movimentos operários: Lutando por seus direitos.
Geografia: A indústria – Tipos de indústria/técnicas de produção/A indústria e o meio ambiente; O artesanato; Comércio
- estabelecimentos comerciais/ serviços/ os direitos do consumidor/o consumo e a propaganda; Produção, circulação e
consumo.
Ciências: Matéria; Propriedades da matéria; Estados físicos (sólido, líquido, gasoso); Mudanças nos estados físicos
(vaporização, ebulição, condensação, fusão, calefação).
Inglês:
Unit 7 - Vocabulary: subjects: English, math, geography, history, PE, science, art, music, judo, pottery. Usage do He likes,
she likes, he doesn’t like, she doesn’t like! Does she/he like...? Yes,he/she does. No,se/he doesn’t.
Unit 8 – Vocabulary: foods: sausage, tomatoes, peppers, olives, mushrooms, chili peppers, onions, ham, bread, jelly,
butter, need, we need, they need. I don’t need, we don’t need, they don’t need. Do you need?
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