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Srs. pais e responsáveis. 
          Seguindo as recomendações para suspensão das aulas durante o 
período de 10 a 14 de agosto, as atividades do 4º ano estão à disposição no 
site do Colégio, com as vídeo aulas das professoras, as vídeo aulas do Portal 
On, as trilhas liberadas no Portal On e as aulas online através do ZOOM. 

Conforme informado em reunião as atividades permaneceram remotas. 
Solicitamos que sigam as orientações passadas nas reuniões 
psicopedagógicas.  
Lembramos que os responsáveis que a escola estará aberta: 
Este material possui direitos autorais, portanto, de acordo com a 
legislação, não pode ser copiado nem distribuído fora do Site do Colégio 
Afonso Pena. 
Atenção pais e alunos, nessa semana começaremos a utilizar o caderno.  

No dia de atividade no caderno, o aluno precisará ter copiado a lição com 
antecedência para apenas realizar as resoluções durante a aula ZOOM!! 

 

10/08/2020 – segunda-feira   

Matemática: (colocar a data)      
Aula Zoom às 13h30min       

                          Apostila página: 64 (Volume 2) 
                       Apostila páginas: 4 e 5; 27 até 29 (Volume 3)  

https://us04web.zoom.us/j/5297887616?pwd=WGlXNTJtd0xxYTc3VnVKclIya0p
tQT09     
Senha: tiajack   
 ---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5297887616 
Digitar a senha: tiajack 
------------------------------------------- 

História: (colocar a data)      
Aula Zoom: 14h30min      

                         Apostila, Volume 2, páginas: 24 e 25 (fazer a leitura anteriormente) 
                       Apostila, Volume 2, páginas: 26 até 32 (faremos na aula) 

https://us04web.zoom.us/j/5297887616?pwd=WGlXNTJtd0xxYTc3VnVKclIya0ptQT09 

Senha: tiajack  
 ---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5297887616 
Digitar a senha: tiajack 
------------------------------------------- 
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Língua Portuguesa: (colocar a data)  

Aula Zoom: 16h30min. 
Apostila volume 3 páginas 6 a 10 
https://us04web.zoom.us/j/5100685846?pwd=ZDRmbWlNZ2pvQ2lxWWx3dm93T0orQT09  

Senha: selmacap  

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5100685846 
Digitar a senha: selmacap 

---------------------------------------------  

11/08/20 - Terça -feira  

Matemática– (colocar data)        
Não haverá aula Zoom. Apenas atividade para ser realizada em casa                                             
referente a este dia. 

                       Apostila,Volume 3-  páginas 11 ( exceto exercício 10) , 12 e 13. 
 

Ciências: (colocar a data) 
                          Assista os vídeos para ajudar na compreensão das atividades e conteúdos da apostila. 

                          Conversaremos em aula. 
                                https://youtu.be/2cBkW63JzZw 

                                https://youtu.be/AyNXk8OG-7g 

                                https://youtu.be/rh07g5qTrkU 

Inglês: (colocar a data) 

Aula Zoom: 14h30min 
https://us04web.zoom.us/j/6689682860?pwd=cEw2TWpjbk5pRlplT3M5R3N3Mk1mZz09 
Senha: cap 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 6689682860 
Digitar a senha: cap 
 
Vídeo Aula: “Apostila volume 3” 
--------------------------------------------- 

 Geografia - (colocar data) 

Aula Zoom as 16:30min 
Apostila Volume 3 páginas 4 a 8 
https://us04web.zoom.us/j/5100685846?pwd=ZDRmbWlNZ2pvQ2lxWWx3dm93T0orQT09  
Senha: selmacap  

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
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Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5100685846 
Digitar a senha: selmacap 
 

12/08/20 - Quarta-feira  

Língua Portuguesa: (colocar a data)  

Aula Zoom: 13h30min   
Apostila Volume 3 páginas 11 a 14 
https://us04web.zoom.us/j/5100685846?pwd=ZDRmbWlNZ2pvQ2lxWWx3dm93T0orQT09 

Senha: selmacap  

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5100685846 
Digitar a senha: selmacap 
---------------------------------------------  

Educação Física:  

Aula Zoom – 15h30min 
https://us04web.zoom.us/j/2770012205?pwd=SVVqZGpGcG9FcDYyTlVvRmlFOXpydz09 
Senha: cap 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 2770012205 
Digitar a senha: cap 
------------------------------------------------ 
Materiais Tênis, shorts, camiseta e garrafa com água para hidratação. 
 

Ciências: (colocar a data)      
Aula Zoom: 16h30min      

                          Livro de Atividades, Volume 2: páginas 60 até 62 (Usaremos cola e tesoura)  
https://us04web.zoom.us/j/5297887616?pwd=WGlXNTJtd0xxYTc3VnVKclIya0ptQT09  
Senha: tiajack    
 ---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5297887616 
Digitar a senha: tiajack 
------------------------------------------- 
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13/08/20 - Quinta-feira  

Língua Portuguesa (colocar data)  

Aula Zoom: 13h30min.  
Projeto leitura 
Livro de Atividades páginas 5 e 6. 
https://us04web.zoom.us/j/5100685846?pwd=ZDRmbWlNZ2pvQ2lxWWx3dm93T0orQT09  
Senha: selmacap  

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5100685846 
Digitar a senha: selmacap 
---------------------------------------------  

Geografia (colocar data)  

Aula Zoom às 14h30min.  
Apostila páginas 9 e 10.  
https://us04web.zoom.us/j/5100685846?pwd=ZDRmbWlNZ2pvQ2lxWWx3dm93T0orQT09  
Senha: selmacap  
 ---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5297887616 
Digitar a senha: tiajack 
------------------------------------------- 

Matemática: (colocar data) 

Aula Zoom às 16h30min     
                          Apostila ,Volume 3 páginas : 6 até 10. 

https://us04web.zoom.us/j/5297887616?pwd=WGlXNTJtd0xxYTc3VnVKclIya0ptQT09     
Senha: tiajack    
 ---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5297887616 
Digitar a senha: tiajack 
------------------------------------------- 

                       Para Casa: Filosofia, apostila, Volume 2: páginas: 13 (“Seres Vivos”) 14 e 15. 
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14/08/20 - Sexta-feira  

Informática: (data na apostila) 

Aula Zoom: 13h30min 
https://us04web.zoom.us/j/8307338623?pwd=ZmliNVZlY0hZVVhBUStvWW8wcGVDQT09 
senha: (não necessária) 
---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 8307338623 
Digitar a senha: 8inYL0 
--------------------------------------- 

Ciências e História: (colocar a data)    
Aula Zoom: 14h30min    
https://us04web.zoom.us/j/5297887616?pwd=WGlXNTJtd0xxYTc3VnVKclIya0ptQT09 

Senha:tiajack   
 ---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5297887616 
Digitar a senha: tiajack 
------------------------------------------- 

                          Apostila, Volume 2 
                        História: 33 e 34 
                        Ciências: 36  
                        Material de Apoio , página 1 ( Precisaremos do caderno) 
 

Língua Portuguesa : (colocar a data)  

Aula Zoom: 16h30min  
Apostila Volume 3 páginas 15 e 16. 
Livro de Atividades página 7 
https://us04web.zoom.us/j/5100685846?pwd=ZDRmbWlNZ2pvQ2lxWWx3dm93T0orQT09  
Senha: selmacap  

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 5100685846 
Digitar a senha: selmacap 
---------------------------------------------  
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