
Olá, criaturinha querida do meu coração!

Como vão as coisas por aí? Conseguiu se organizar para fazer as atividades? Falou com
seus amigos e amigas do 4º ano? Ainda bem que esse período de isolamento aconteceu
em 2020… se tivesse acontecido em 1985, quando eu (Dani) tinha a idade de vocês, não
teria jeito de ver ou conversar com os amigos, já que ainda não existia internet e a ideia de
fazer uma chamada de vídeo só era possível no desenho dos Jetsons… Sabemos que não
é o melhor jeito de se encontrar, mas pelo menos dá pra matar um pouquinho a saudade,
não é?
E por falar em saudades, você bem que poderia nos escrever uma cartinha, contando o que
tem feito nestes dias que está em casa. Prometemos responder!
Organizamos uma sugestão de cronograma, para te ajudar na organização das atividades
escolares. Qualquer dúvida, é só escrever e procuraremos respondê-la rapidamente.
Ah,  esqueci  de te contar para uma novidade… a Cacá tomou juízo e agora é uma fiel
torcedora do Corinthians!  Comprou camisetas,  decorou o quarto dela,  já  sabe todos os
“gritos de guerra” da torcida alvinegra…. uma beleza!!!!

Um beijo grande,

Dani e Cacá

Ps. Primeiro de abril! A Cacá continua palmeirense, como sempre… Aliás, você conhece a
origem do “Primeiro de abril?”?

A teoria mais aceita afirma que o Dia da Mentira tem origem no século XVI,  durante o
reinado de Carlos IX (1560-1574) na França. Desde o início daquele século, as festas que
saudavam a chegada de um novo ano eram feitas em 25 de março,  com chegada da
primavera, e encerravam-se depois de uma semana de duração, em 1º de abril. Assim, o
início do ano era comemorado no dia 1º de abril.
No ano de 1562, o papa Gregório XIII instituiu um novo calendário, o calendário gregoriano,
que  colocava  o  dia  1º  de  janeiro  como  o  início  do  ano.  Imagine  as  condições  de
comunicação daquela época? As notícias demoravam muito mais tempo – meses ou até
anos – para chegar a toda a população.
O  rei  francês  Carlos  IX  adotou  o  calendário  gregoriano,  porém  apenas  em  1564.  O
problema  é  que  muitas  pessoas  não  gostaram  da  mudança  de  data  e  continuaram  a
comemorar o Ano Novo na data antiga, em 1º de abril, com o envio de convites para festas
e bons votos. Já imaginou a confusão?
Desta maneira,  as piadas iniciaram-se a partir  da resistência,  esquecimento ou falta de
informação  de  algumas  pessoas  em  relação  à  troca  do  calendário.  Como  forma  de
brincadeira, alguns começaram a enviar convites para festas que não existiam e presentes
estranhos, apelidando-os de “bobos de abril”.
Esta é a história mais aceita de qual seria a origem do Dia da Mentira.
Fonte:https://www.estudokids.com.br/1o-de-abril-a-origem-do-dia-da-mentira/

https://www.estudokids.com.br/1o-de-abril-a-origem-do-dia-da-mentira/


Sugestão de cronograma de trabalho

01/04 - quarta feira

Matéria O que fazer Orientações Lembre-se de Prazo de
entrega

Observações

Língua 
Portuguesa

ficha: 
Adjetivos

LP_E_Adjetivos_li
çãodecasa–
4ºano–1ºtri–2020

Projeto 
Piaderia

1. Responda as 
perguntas da ficha e 
faça os desenhos 
com muito capricho e
detalhes. Precisa 
colorir.

2. Nas questões 2 e 3 
você precisa, 
apenas, listar os 
adjetivos que usaria. 
Não precisa fazer a 
descrição do jardim.

●Preencher o cabeçalho.
●Usar a letra maiúscula 

quando necessário.
●Caprichar na organização

e na caligrafia.

03/04 Caso tenha dúvida, 
consulte seus registros 
no caderno de 
Português.

Capriche bastante nos 
desenhos, faremos um 
mural com eles.

Projeto Piaderia: as 
orientações estão na 
ficha.

Matemática Página 50 da 
apostila e 
estudar as 
tabuadas do 
7,8,9,e 10.

1. No exercício 1, 
registre os cálculos.
2. No exercício 2, 
registre a sentença 
matemática com 
incógnita, a estratégia e 
a resposta completa.

●Ler atentamente o 
enunciado do problema.

●Usar a letra maiúscula 
quando necessário.

●Caprichar na organização
e na caligrafia.

03/04 Na sexta-feira, 
mandaremos um novo 
jogo de tabuada. 
Prepare-se!

02/04 - quinta feira

Matéria O que fazer Orientações Lembre-se de Prazo de
entrega

Observações

Língua 
Portuguesa

Ficha: 
“separação de 
sílabas”, 
exercício 1, 
itens a,b,c,d.
LP_E_LC_Separa
ção de 
sílabas_4ºano – 
1º tri – 2020

1 Para responder o item
b, leve em consideração
a localização da palavra
no quadro, no início do 
exercício. Exemplo: a 
palavra caminho deveria
ter sido separada assim 

●Preencher o cabeçalho.
●Usar a letra maiúscula 

quando necessário.
●Caprichar na organização

e na caligrafia.

03/04 Não é para fazer o 
exercício 2.

Matemática Página 53 da 
apostila e 
estudar as 
tabuadas do 
7,8,9,e 10.

1.Não há necessidade 
de registrar os cálculos.
2. Pode fazer por 
cálculo mental, se 
preferir.

Autocorre-
ção

Pode usar a 
calculadora para 
corrigir

No dia 04/04, 
enviaremos o gabarito 



para correção.

Geografia Ficha: 
“Brincadeiras 
africanas”
Geo_Leitura de 
Mapas_Brincadeir
as africanas-4º 
ano-1ºtri-2020

1. Leia atentamente o 
enunciado das 
questões.

●Preencher o cabeçalho.
●Usar a letra maiúscula 

quando necessário.
●Caprichar na organização

e na caligrafia.

Autocorre-
ção

Sugestão: fazer 
alguma brincadeira da 
ficha, filmar e mandar 
pra gente compartilhar 
no mural do 4º T.

Se tiver um Atlas em 
casa e quiser utilizar, 
pode. 

No dia 04/04, 
enviaremos o gabarito 
para correção.


