
Oi, 4º ano!!! Tudo bem com vocês?? A saudade continua aqui, cada vez maior!!

Como foi para vocês fazerem as correções das lições? Conseguiram achar os erros 

e corrigi-los? Se estiverem com dúvida em alguma lição ou dificuldade maior, falem com a 

gente!! Estamos aqui para o que precisarem.

Estamos adorando receber notícias de vocês! Continuem mandando recadinhos, 

vídeos e emails! É delicioso saber como vocês estão e um pouquinho de como está sendo a

rotina de cada um nestes dias tão diferentes, né? Tentaremos, cada vez mais, estreitar 

nosso contato virtual e mandar vídeos e notícias também!

Mandamos aqui, mais algumas atividades!

Grande beijo em cada um!

Bruna e Rô

quarta-feira,08/04

Língua Portuguesa: fazer a ficha em anexo
sobre o texto abaixo:
“Os penicos de antigamente” é uma 
história interessante e engraçada. Espero 
que vocês gostem.

Orientações:
1.Leia atentamente o texto antes de 
responder às questões de interpretação.

2. Preste atenção na escrita das palavras. 
Muitas delas estão no próprio texto, então 
só precisa ter atenção quando for 
responder.

3.Se tiver algum problema na impressão da 
ficha, use o seu caderno de LP. Se este não
estiver com você, pode fazer em folha 
avulsa.

Lembre-se de:
● Preencher o cabeçalho.
● Usar a letra maiúscula quando 

necessário.
● Caprichar na organização e na 

caligrafia.
Prazo de entrega: 13/04

Matemática: fazer as operações abaixo 
em seu caderno quadriculado.

Operações

1. 709 + 36 + 38.595 + 2.047 =

2. 59.468 + 1.834 =

3. 90.725 - 36.966 =

4. 70.000 - 42.951=

5. 672 X 7 =

6. 1293 X 8 =

7. 525 : 5 =

8. 327 : 3 =

9. 432 : 4 =

10. 132 X 14 =

Orientações: 

Organize bem a conta armada, 



colocando um algarismo em cada 
quadrado.

Pule duas linhas entre a sentença 
matemática e a conta armada, 
tanto antes como depois.

Faça a prova real (operação 
inversa) das contas de  subtração.

Os itens 7,8 e 9 são operações de 
divisão que devem ser feitas 
utilizando estratégias, como 
aquelas que vínhamos utilizando 
em sala de aula. Pode pesquisar 
no seu caderno, pois tínhamos 
feito várias.

O item 10 é um desafio para você.
Deverá fazer usando estratégias 
pessoais e não a conta armada 
que ainda não aprendemos em 
sala de aula. A partir destas 
estratégias construiremos o 
aprendizado do algoritmo da 
multiplicação por números com 2 
algarismos.

Lembre-se de:
● Fazer a data longa/cabeçalho.
● Escrever o título da lição. 

(Operações)
● Ficar atenta(o) à escrita correta 

das palavras.
● Passar um traço no caderno, ao 

final da atividade.
● Continue estudando as tabuadas!

Prazo de entrega: 13/04

quinta-feira,09/04



Língua Portuguesa: Língua 
Portuguesa: fazer a ficha de 
gramática referente ao texto 
anterior.

LP-E-Gramática-Os penicos de 
antigamente-4ºano1ºtri2020 

Orientações:
  
1.  Lembre-se: os 
substantivos são as palavras 
que denominam as coisas, 
pessoas, sentimentos...

2. Os adjetivos são as 
palavras que dão uma 
característica aos 
substantivos.

3. Verbos são as palavras 
que indicam as ações que as 
pessoas fazem.

Lembre-se de:

● Preencher o 
cabeçalho.

● Usar a letra maiúscula
quando necessário.

● Pontuar as frases.
● Caprichar na 

organização e na 
caligrafia.

● Ficar atenta(o) à 
escrita correta das 
palavras.  

Data de entrega: 11/04

 Matemática: geometria

Responda as perguntas no
seu caderno de 
Matemática, de acordo 
com os seus 
conhecimentos anteriores.

1. Quais são as figuras 
geométrica planas que 
você conhece?Faça um 
desenho e escreva o nome
delas.

2.E figuras geométricas 
tridimensionais, você 
conhece alguma? Desenhe
no seu caderno. 

3.Encontre em sua casa, 
ou apartamento, objetos 
que lembrem essas figuras
citadas nas questões 
anteriores. Faça desenhos 
também.

Orientações:
1. Para as figuras com

linhas retas use a 
régua.

2. Para aquelas com 
linhas curvas use 
algum objeto 
circular para ficar 
caprichado.

Lembre-se de:
● Fazer a data longa/

cabeçalho.
● Escrever o título da 

lição. ( Geometria)
● Ficar atenta(o) à 

escrita correta das 
palavras.

● Passar um traço no 
caderno, ao final da

Geografia: fazer a ficha de 
Leitura cartográfica.

Geo-leitura cartograficaII-
4ºano1ºtri2020

Orientações: 
1.Leia atentamente o 
enunciado desta ficha.Você 
vai ver que inicia com uma 
revisão dos ítens 
importantes que um mapa 
precisa ter para facilitar sua 
leitura.

2.Depois deverá identificar 
nos mapas qual o ítem que 
está faltando em cada um e 
anotar na linha da questão.

Lembre-se de:

● Fazer o cabeçalho 
completo.

● Caprichar na 
organização e na 
caligrafia.

● Ficar atenta(o) à 
escrita correta das 
palavras.



atividade.

● Continue estudando
as tabuadas!

Data de entrega: 13/04 Data de entrega: 13/04

segunda-feira, 13/04

Língua Portuguesa: fazer a ficha de 
Fábulas. LP-LE-Fábula-O sapo e o boi-
4ºano1ºtri2020

Orientações:

1.Leia atentamente o texto antes de 
responder às questões de interpretação.

2. Preste atenção na escrita das palavras. 
Muitas delas estão no próprio texto, então 
só precisa ter atenção quando for 
responder.

3.Se tiver algum problema na impressão 
da ficha, use o seu caderno de LP. Se este
não estiver com você, pode fazer em folha 
avulsa.

Lembre-se de:
● Preencher o cabeçalho.

Matemática: fazer as pág.33 e 34, 
exercícios 1, 2 e 3 da apostila.

Estudar a tabuada do 2 ao 10. Lembre-
se de memorizar bem, pois isso vai 
ajudar muito na agilidade das 
operações de multiplicação e divisão.

Orientações:

1. Preste atenção nas sequências
numéricas e complete os 
espaços em branco.

2. Tente fazer mentalmente as 
operações, mas se precisar use
o espaço ao lado para fazê-las.

3. Esse é só ler e colocar em 
algarismos. Bem fácil.



● Usar a letra maiúscula quando 
necessário.

● Caprichar na organização e na 
caligrafia.

Data de entrega: 14/03
Data de entrega: 14/03


