
4° ANO
SEMANA 2



Querido aluno! Nesta semana, vamos realizar 
produções  importantes para nosso crescimento. 

Por esse motivo, é fundamental estarmos organizados 
em casa e, principalmente, é importante convidar nossa 
família para nos ajudar. 

As atividades deste roteiro foram programadas para 
serem realizadas uma por dia. Você pode escolher, mas 
precisa  caprichar e se esforçar para obter resultados 
em sua aprendizagem. 

Não esqueça: Ajude sua família nas tarefas de casa e 
organize seus materiais de estudo sozinho! 

VAMOS JUNTOS EMBARCAR EM MAIS UMA  AVENTURA!

PARA COMEÇO DE CONVERSA



QUAL É A IDEIA? Portfólio de atividades

Relembrando a importância de registrar no 
portfólio  todas as atividades que �zermos 
em casa e, quando voltarmos para a escola, 
vamos entregar ao(à) professor(a). 

Lembre-se de caprichar muito, pois você vai 
compartilhar com seu(sua) professor(a) e 
seus colegas todo o seu aprendizado. 

Peça ajuda a alguém de sua família. 
Fazer junto é muito legal. 

Obs.: Você pode fazer seus trabalhos 
imprimindo as atividades ou escrevendo 
numa folha ou caderninho.

LÍNGUA PORTUGUESA

PORTFÓLIO



Releia o poema que você escreveu 
no roteiro da semana passada. 
Reescreva-o, no quadro abaixo, e 
depois responda às perguntas ao lado:

1 – O que você relatou sobre o poema?

2 – Você gostou de produzir o poema? 
Por quê?

QUAL É A IDEIA?

A voz do poema – reescrita
 



PARA APRENDER

Letra maiúscula 
e minúscula 

As letras maiúsculas são usadas no início das 
frases, em nomes de pessoas, de instituições, 
de ruas, cidades, estados, países, títulos das 
histórias e em muitas outras situações que 
vamos aprender no futuro. 

Mas agora é importante você identi�car o que 
está errado na próxima atividade quanto ao uso 
da letra maiúscula e realizar a correção.

Quando usamos a letra maiúscula?



ATIVIDADES

a cigarra passou todo o verão 
cantando, enquanto a formiga 
juntava seus grãos. 
quando chegou o inverno, a 
cigarra veio à casa da formiga 
para pedir que lhe desse o que 
comer. 
A formiga então perguntou a ela: 
- e o que você fez durante todo o 
verão? 
- durante o verão, eu cantei. Disse 
a cigarra. E a formiga respondeu: 
- muito bem, pois agora dance! 

Fábula de Esopo Ruth Rocha

Leia a fábula de Esopo 
e reescreva, na página 
seguinte, corrigindo as 
letras maiúsculas.



ATIVIDADES

Agora reescreva a 
fábula, corrigindo as 

letras maiúsculas.



HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR, 

AMANHÃ TEM 
MAIS...



https://www.youtube.com/watch?v=v3pryYzRtmo

MATEMÁTICA

PARA APRENDER

Sistema de 
Numeração 

Decimal

https://www.youtube.com/watch?v=v3pryYzRtmo&t=4s


ATIVIDADES
Ouça o vídeo da página anterior. Leia seu livro de Matemática 
nas páginas 9 e 10 e responda às tabelinhas abaixo. Lembre-se 
de que você pode responder também na folhinha.

NÚMERO DECOMPOSIÇÃO ESCRITA COM PALAVRAS

395

792

56

27

89

34

982

567

245

300+90+5



ATIVIDADES
Continue completando as tabelas:

NÚMERO DECOMPOSIÇÃOESCRITA COM PALAVRAS

Quatrocentos e oitenta e dois 

Setecentos e noventa e cinco 

Cinquenta e quatro 

Novecentos e dois 

Trinta e nove 

Trezentos e setenta e quatro 

Oitocentos e vinte 

Trezentos e noventa e um 

Seiscentos e vinte e três



Continue completando as tabelas:

O que você vai precisar?

Cartolina de três cores diferentes 
(mas pode colorir a folha branca) e caneta.

Como jogar?

Os jogadores podem apresentar o 
número decomposto e pedir ao 
adversário para escrever. 

Os jogadores podem apresentar o 
número inteiro e pedir ao adversário 
para decompor. 

Ganha quem resolver em menos tempo.

CONSTRUA O JOGO COM A AJUDA 
DA SUA FAMÍLIA E BRINQUE DE 

DECOMPOR NÚMEROS.

UM POUCO MAIS...



HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR, 

AMANHÃ TEM 
MAIS...



https://www.youtube.com/watch?v=v3pryYzRtmo

Ouça o vídeo com atenção. Ele vai ser 
importante na atividade da página seguinte.PARA APRENDER

Observar os 
movimentos

 da Terra

CIÊNCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=TUy6SC2MRig


ATIVIDADES

Após assistir ao vídeo, use o código abaixo 
para descobrir as respostas das perguntas:

1 - Nome do 
movimento da Terra ao 

redor de si mesma:

2 – Quanto tempo a 
Terra leva para 

realizar uma volta ao 
redor de si mesma?

LEGENDA:



REVISANDO O 
QUE VOCÊ JÁ 

ESTUDOU SOBRE 
O SISTEMA SOLAR

ATIVIDADES

3 - Nome do 
movimento da Terra ao 

redor do Sol:

4 – A lua é um?

5 – Qual o nome do 
planeta considerado 

atualmente como 
“planeta anão” ou 

planetoide?



https://www.youtube.com/watch?v=JsNwgIW5_nU

TERRA VISTA 
POR SATÉLITE

Assista ao vídeo e escreva o que você sentiu 
com as imagens e o que pensa sobre como 

devemos cuidar do nosso planeta.
UM POUCO MAIS...

https://www.youtube.com/watch?v=JsNwgIW5_nU


HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 
AGORA É HORA 
DE DESCANSAR, 

AMANHÃ TEM 
MAIS...



“Embora as paisagens 
urbanas e rurais sejam 
diferentes, elas são 
interdependentes. Isso 
signi�ca que precisam 
umas das outras para 
funcionar de forma 
adequada. Em nosso dia 
a dia, podemos perceber 
as relações existentes 
entre os espaços  urbano 
e rural. Tais relações se 
iniciaram com o 
surgimento das cidades.” 

Mais Cores, páginas 89 e 90.

Leia o texto ao lado com muita 
atenção e observe as gravuras. 
Na página seguinte, faça a 
atividade proposta.

REVISANDO O 
QUE VOCÊ JÁ 

ESTUDOU SOBRE 
PAISAGENS

GEOGRAFIA



PARA APRENDER

REVISANDO O QUE 
VOCÊ JÁ ESTUDOU 
SOBRE PAISAGENS

Leia as imagens e escreva 
esta história observando as 
mudanças em cada cena.

Naquele tempo era assim...



PARA APRENDER

REVISANDO O QUE 
VOCÊ JÁ ESTUDOU 
SOBRE PAISAGENS

Leia as imagens e escreva 
esta história observando as 
mudanças em cada cena.

Hoje é assim...



Agora que você já escreveu sobre 
cada momento olhando as imagens, 

compare as diferenças entre o antes e 
o agora l istando nos quadros abaixo:Z

UM POUCO MAIS...

Naquele tempo era assim... Hoje é assim...



HISTÓRIA

QUAL É A IDEIA?
Fazer um álbum sobre as diferentes 
formas de viver das pessoas.

Releia as páginas 139 e 140 de seu livro. Observe  as gravuras abaixo que 
demonstram as diferentes formas de viver ao longo da história e depois 

realize a atividade da próxima página:

Vestuário na Idade Média Vestuário - 2020 Cozinha na Idade Média Cozinha - 1920



ATIVIDADES Descubra como vivem as pessoas hoje. Depois, 
faça um álbum sobre a forma de viver em 2020.

Como viajam? Como se comunicam? Como estudam?

Como se vestem? Como se deslocam nas ruas? Como cozinham? 



Escreva a história que você desenhou. 
Não esqueça o título!UM POUCO MAIS...



ARTE

QUAL É A IDEIA?
Cada artista tem seu esti lo. Cada um de nós 
tem sua forma de sentir. Descubra o seu. 
Desenhe e escreva nos espaços em branco.



APRENDEMOS 
BASTANTE! AGORA É 
HORA DE DESCANSAR, 
POIS SEMANA QUE 
VEM TEM MAIS!


