Plano semanal- Dia 19 de março
4.ºano
M ANH Ã

Português: Ler o livro: “A Rita encolheu, e agora?” de Marta Hugon.
https://padlet.com/ritocas11_prof/4ano (coluna Português)
Treinar a leitura em voz alta. Escreve as palavras que não conheces o significado. Procura-as no
dicionário e copia o significado. Ler as sugestões de atividades no final do livro. Realizar a
atividade 2.
Sugestão: Grava a tua leitura e ouve-te! Depois ouve a versão gravada.
Matemática: Ver os vídeos:
Revisão do algoritmo da adição:
https://padlet.com/ritocas11_prof/4ano (coluna matemática)
Revisão do algoritmo da subtração:
https://padlet.com/ritocas11_prof/4ano (coluna matemática)

Calcular - adição:
https://br.ixl.com/math/4-ano/some-os-n%C3%BAmeros-inteiros
Calcular - subtração:
https://br.ixl.com/math/4-ano/complete-a-declara%C3%A7%C3%A3o-de-subtra%C3%A7%C3%A3o
https://br.ixl.com/math/4-ano/subtraia-os-n%C3%BAmeros-inteiros
Ver o vídeo:
Revisão do algoritmo da multiplicação:
https://www.youtube.com/watch?v=kOoi4c__KKc
Calcular – multiplicação:
Agora que reviste o algoritmo, treina a multiplicação. Vê os jogos que estão em:
https://padlet.com/ritocas11_prof/4ano (coluna Matemática)
T AR D E

Fazer o “Tempo da Calma”!
Estudo do Meio: Vê os vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=LgSgL9ObAs0&list=PLqPPkxbXxKvkWMM8z_KrD-9HRrRxjjQ2s
https://www.youtube.com/watch?v=ppScBoz9854&list=PLqPPkxbXxKvkWMM8z_KrD9HRrRxjjQ2s&index=2
O qual é o tema dos vídeos? Consegues recontá-los com palavras tuas?
Sugestão: Envia a tua explicação por registo áudio ou escrito para tua professora.
Podes gravar as tuas leituras e ouvi-las! Se quiseres podes enviar para a tua professora também ouvir!
Todos os trabalhos que fizeres podes tirar fotografia/ fazer vídeo e enviar para a tua professora:
Ada Araújo: profadajfaraujo@gmail.com
Irene Diogo: 4anostd@gmail.com
Margarida Silva: prof.zma.1_4@sapo.pt
Urbana Pinheiro: Upinheiro7@gmail.com

Plano semanal- Dia 20 de março
4.ºano

MANHÃ
Português: Classificar palavras quanto à acentuação:
http://guida.querido.net/ludotech/jogos/portug/acent-1.html
Lembraste da classe dos adjetivos?
Então vê os jogos que estão em:
https://padlet.com/ritocas11_prof/4ano (coluna de Português)
Atenção: Algumas palavras podem estar escritas no antigo acordo ortográfico!
Encontra-as e escreve-as corretamente

Matemática: Revisão do algoritmo da divisão:
https://www.youtube.com/watch?v=kr-kNxzoFYs
https://www.youtube.com/watch?v=K-zRrT_m_Eg
https://www.youtube.com/watch?v=XXlA3Lzzny4
Calcular – divisão:
Agora que já recordaste o algoritmo da divisão, vê os jogos que temos para ti aqui:
https://padlet.com/ritocas11_prof/4ano (coluna Matemática)

TARDE
Fazer o “Tempo da Calma”!
Estudo do Meio: Vê o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=wJ_E8jWvUWM
Para ti, qual é o acontecimento mais importante do vídeo?
Sugestão: Envia a tua opinião por registo áudio ou escrito para tua professora.

Podes gravar as tuas leituras e ouvi-las! Se quiseres podes enviar para a tua professora também ouvir!
Todos os trabalhos que fizeres podes tirar fotografia/ fazer vídeo e enviar para a tua professora:
Ada Araújo: profadajfaraujo@gmail.com
Irene Diogo: 4anostd@gmail.com
Margarida Silva: prof.zma.1_4@sapo.pt
Urbana Pinheiro: Upinheiro7@gmail.com

