
Lave suas mãos com água e sabão várias vezes ao dia e em seguida passe o álcool em gel;
Evite colocar as mãos no rosto;
Cumprimente as pessoas com um sorriso; 
Reforce o consumo de água e alimentos nutritivos como as frutas e os legumes;
Lembre-se: dormir bem é importante!

 

Querida criança,
 

Nos próximos dias cuidaremos da nossa saúde, seguindo todas as recomendações que já recebemos:
 

 
 Momentos de estudo exercitam a nossa mente e também fazem muito bem para a nossa saúde! 
Então siga as sugestões de atividades para recesso:
 
1) Leitura: leia e releia os seus livros de literatura aproveitando para ampliar seu vocabulário.  Pesquise o
significado das palavras desconhecidas no dicionário. 
2) Escrita: você pode registrar um momento que vivenciou, ou usar sua imaginação para criar histórias
com temas diferentes (natureza, amizade, escola, família…). 
3) Aprimore a letra cursiva: escolha um trecho de um livro e copie-o com atenção para o traçado de
cada letra do alfabeto. Use a tabela que recebeu da sua professora. Aproveite para desenvolver a
agilidade mantendo a qualidade e organização dos seus registros. 
4) Estude as tabuadas: pense em estratégias de cálculo mental que ajudem no processo de
memorização. 
5) Treine as operações matemáticas: utilize o recurso da conta armada e do cálculo mental para
adicionar, subtrair, multiplicar e dividir quantidades. É possível criar inúmeros cálculos usando os
algarismos: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 
6) Desenhe: histórias em quadrinhos, retratos de familiares e amigos, personagens de desenhos da sua
preferência… Capriche na pintura e em cenários diferenciados!
7) Pesquise e estude: amplie o seu conhecimento sobre os assuntos que já iniciamos no 4° ano (Terra e
Universo, dinossauros, profissões científicas, fases da Lua, calendários, limites e fronteiras, mapa político
do Brasil)  
8) Ajude nas tarefas domésticas: mantenha a organização das suas roupas, sapatos, brinquedos e
materiais escolares. Combine com seus familiares em quais outras tarefas você pode ajudar. 
9) Aproveite o tempo com a família e a sua infância: conversem, brinquem, assistam filmes e
desenhos educativos. 
10) Mantenha o pensamento positivo: cultive o amor e a alegria de viver e conviver com pensamentos
positivos. 
11) Relembre os números em inglês: há muitos sites para você aprender e brincar.  Segue uma
sugestão: BIG NUMBERS IN ENGLISH 

https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-big-exercises.html 
 

IMPORTANTE: seja autônomo! Aproveite o seu tempo e realize suas atividades com capricho!
Aguardamos você em breve!

Um grande abraço! 
Professoras dos 4°s anos.


