
 

OBSERVAÇÃO: Senhores pais ou responsáveis, os alunos deverão copiar e resolver os 

conteúdos no caderno. Quem tiver impressora poderá imprimir as atividades, sendo assim, não 

haverá a necessidade de copiar os conteúdos, somente resolvê-los e colar a folha no caderno. 

Não se esqueça de colocar no caderno a data em que as atividades foram realizadas. 

DATA: 27/ 04/ 2020  (2ª Feira)                                                                                          4º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO: 

Uma floresta de carinho 

 

Logo que nasci 
Meu pai plantou uma árvore 
Ela agora está bem grande, 
Bem maior do que eu. 
 
Ela dá fruta bem doce, 
Ela dá sombra gostosa, 
Ela dá flor bem cheirosa. 
E é pouso de passarinho. 
 
Vou guardar as suas sementes 
Para quando eu for grande 
E tiver um filhinho 
Ele vai ser tão bonito 
 
Que, para ele, 
Vou plantar uma floresta! 
                                                         Pedro Bandeira 
 
 

a) Que tipo de texto é o que você acabou de ler? 

_______________________________________________________________ 

b) Qual é o título e nome do autor? 

_______________________________________________________________ 

c) Este texto está dividido em parágrafos ou estrofes?  

_______________________________________________________________ 

d) Você pode identificar quantas estrofes e quantos versos este texto possui? 

_______________________________________________________________ 

e) Identifique no texto os substantivos (palavra que dá nome aos seres em geral) e escreva-os em seu 

caderno. Depois faça a separação das sílabas. 

 



 

ATIVIDADE: 2- Faça uma lista de palavras com Ch, Lh e Nh. Veja o quadro como exemplo: 

Chapéu       

 

Ovelha         

 

Banheiro  

   

   

   

   

   

   

   

 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: Resolva as operações em seu caderno. 

a) 21 x 8 =                         b) 451 x 5 = 

 

c) 250 : 5 =                             d) 729 : 9= 

 

e) 782 + 61 =            f) 3428 + 1156 = 

g) 9034 – 2897=            h) 352 – 271= 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

ATIVIDADE: CORES SECUNDÁRIAS: As cores secundárias são aquelas formadas pela combinação 

de duas cores primárias. 

Elas são: laranja= combinação de vermelho + amarelo 

Verde = Combinação de amarelo + azul 

Violeta ou roxo= combinação de vermelho+azul 

Agora é a sua vez! Faça as combinações: 

 

 

 

 



 

DATA: 28/ 04 / 2020  (3ª Feira)                                                                                          4º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: COMPLETE AS TABELAS 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História 

ATIVIDADE: Durante as aulas de História você aprendeu muitos assuntos importantes; entre um 

destes assuntos: Os costumes e tradições dos indígenas. Baseado em tudo o que aprendeu, 

seguem sugestões de dois vídeos complementares ao assunto. 

Herança Indígena na cultura brasileira:   https://www.youtube.com/watch?v=ZVT4bthF_AU 

Chegada dos Portugueses:   https://www.youtube.com/watch?v=lWlD7GEji5Y 

Agora responda: 

a) Três características do modo como viviam os indígenas antes da chegada dos portugueses 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) O que aconteceu com os indígenas anos depois da chegada dos portugueses em suas     

terras? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física 

ATIVIDADE: O tema desta atividade está relacionado a “BRINCADEIRAS E JOGOS NO 

MUNDO”. Pesquise na internet, livros didáticos que você tem em casa, observando os textos, 

imagens ou figuras relacionadas, você também pode fazer uma entrevista com seus tios e avôs 

sobre os jogos e brincadeiras que eles brincavam na infância na sequência produzam um 

pequeno texto em seu caderno sobre essa temática. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVT4bthF_AU
https://www.youtube.com/watch?v=lWlD7GEji5Y


 

DATA:  29 / 04/ 2020  (4ª Feira)                                                                                          4º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

ATIVIDADE: Vamos lembrar o conceito de texto informativo?  Esse tipo de texto tem como objetivo 

informar o leitor e trazer curiosidades sobre um assunto.  

 Sendo assim, diante de tudo que estamos vivendo neste momento, escreva um texto informando 

os hábitos saudáveis que devemos adotar e manter durante nossa vida. Atenção: vale lembrar que esses 

hábitos saudáveis podem ser referentes à alimentação, higiene, sentimentos, entre outros. 

Este texto pode ser feito em seu caderno de classe ou nas linhas abaixo.  

Não se esqueça do título! 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 

ATIVIDADE: 1-Pesquise e na sequência registre em seu caderno a definição de: 

LIMITE:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

TERRITÓRIO:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE: 2- OS ESPAÇOS FORAM SENDO DELIMITADOS E ESTABELECIDOS COMO 

TERRITÓRIO. A CASA É UM TERRITÓRIO DA FAMÍLIA, ASSIM COMO OS CÔMODOS QUE 

SÃO COMPARTILHADOS POR TODOS. 

Agora responda: 

 

A) O banheiro de sua casa é território: 

(     ) DE SUA FAMÍLIA.            (     ) APENAS SEU. 

B) Quais são os cômodos da sua casa que fazem limites com a cozinha? 

________________________________________________________________________ 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

ATIVIDADE: CORES TERCIÁRIAS: As cores terciárias são aquelas formadas pela mistura de uma cor 

primária com uma cor secundária. Elas são: 

Vermelho alaranjado=combinação de vermelho + laranja 

Amarelo alaranjado= combinação do amarelo + laranja 

Amarelo esverdeado= combinação do amarelo + verde 

Azul esverdeado = combinação do verde + azul 

Azul arroxeado = combinação do azul + roxo 

Vermelho arroxeado= combinação do roxo + vermelho 

 Faça as combinações para encontrar as cores terciárias: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DATA: 30/ 04 /2020  (5ª Feira)                                                                                          4º ANO                                                                                                 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

ATIVIDADE: LEIA COM ATENÇÃO E RESOLVA OS PROBLEMAS ABAIXO: 

     Seu Juvenal tem uma granja onde cria 230 galinhas. 

 

a) Na granja recolheram no final do dia 78 ovos. Se cada galinha bota um ovo por dia, 

quantas deixaram de botar ovos? 

 

       Resposta:__________________________________________________ 

b) Seu Juvenal também tem na granja, meia centena de frangos e duas dúzias de pintinhos. 

Contando com as galinhas, quantas aves há na granja? 

 

     Resposta:__________________________________________________ 

c) As galinhas do seu Juvenal comem 50 quilos de ração por dia. Quantos quilos de ração 

elas comem em uma semana? 

 

      Resposta:__________________________________________________ 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 

ATIVIDADE: 1-  Leia as frases com atenção e complete as lacunas com as palavras do 

quadro: 

  

TERRA    –    LUA    –    LUZ   – SOL -   ESTRELA   -    PLANETAS 

 

a) O Sol é uma __________________que produz a própria ___________. 

b) Todos os ___________________ e satélites são iluminados pelo  _________. 

c) A _____________ é o único satélite natural da terra. 

d) A _____________é o terceiro planeta do Sistema Solar. 



 

 

 

ATIVIDADE: 2-  Observe a imagem do Sistema Solar e responda no seu caderno as 

questões a seguir: 

 

a) Qual é o maior planeta do Sistema Solar? E o menor? 

          ________________________________________________________________________ 

 

b) Que planetas são vizinhos da Terra? 

       ________________________________________________________________________ 

 

c) Planeta nove vezes maior que a Terra, em sua órbita há rochas e poeira que formam 

vários anéis. 

 

    ________________________________________________________________________ 

 

d)Escreva o nome dos planetas na ordem em que eles apresentam no Sistema Solar. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês 

ATIVIDADE: Leia com atenção o enunciado das atividades, depois registre suas respostas.  

 

VOCABULÁRIO DE APOIO 

APPLE 

BANANA 

ORANGE  

PEAR 

RED 

GREEN 

YELLOW 

 


