
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° ANO  
SEMANA 13 



 
 
 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 
Querido aluno, continuamos nossa jornada 

realizando nossas atividades em casa. Por esse 

motivo, é muito importante termos 

organização e, principalmente, pedir ajuda quando 

for necessário. 

Para realizar todas as atividades deste 

roteiro, você precisa estar em um espaço 

silencioso e calmo de sua casa. Por essa 

razão, escolha, com alguém de sua família, o local 

que melhor atenda à sua necessidade. 

Não esqueça: estamos aprendendo a 

aprender, e essa é uma tarefa que exige 

atenção, organização e compromisso. 

 
VAMOS JUNTOS EMBARCAR EM 

MAIS ESTA AVENTURA! 



É MUITO IMPORTANTE SABER! 

O que é aprender a aprender? 
Vamos descobrir juntos? 

 
Para que sua aprendizagem aconteça, 
é necessário que você: 

organize seu espaço; 
separe os materiais dos quais vai precisar; leia 
e releia até compreender; 
busque o significado de alguma palavra 
que parecer confusa; 
troque ideias com as pessoas sobre o assunto 
que está estudando; 
pergunte sempre! 

 
Vamos aprender a aprender? 



 
 
 
 
 
 

QUAL É A IDEIA? Portfólio de atividades  
 
 
 
 
 

Lembre-se da importância de registrar suas 
atividades no portfólio, pois ele será entregue à 
sua professora, que irá avaliar se seu 
trabalho ficou bom ou ótimo! 

Caprichar na letra é fundamental; cuidar para que 
as palavras estejam escritas de forma 
correta também. Por isso, se houver dúvidas, pergunte a 
alguém ou consulte em um 
dicionário! 

Coloque a data nas atividades, isso é muito 
importante. 

 

OBSERVAÇÃO: Você pode fazer seus trabalhos imprimindo as 
atividades ou escrevendo em seu caderno. 



_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 
 
 
 

PARA APRENDER 
 
 
Ouça o conto de fadas do flautista de Hamelin e, depois, reescreva essa história nas linhas 
abaixo ou em seu caderno, seguindo de forma coerente a sequência lógica dos fatos 
que acontecem. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=is0IjiQyN7s    

https://www.youtube.com/watch?v=is0IjiQyN7s
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES                  Releitura e reescrita do conto de fadas. 

 
Interprete a tirinha abaixo e escreva sua opinião sobre a mensagem que ela nos ensina. 

 

 
 
 
 
 



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte o site indicado e transcreva para as linhas ao 
lado, ou para seu caderno, as informações que você 
considera mais importantes sobre o conto O flautista de 
Hamelin. http://maratonascomcafe.blogspot.com/2016/02/o-flautista-de-
hamelin.html  
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http://maratonascomcafe.blogspot.com/2016/02/o-flautista-de-hamelin.html
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                  LÍNGUA PORTUGUESA 
  
 
 
 
 

ATIVIDADES 
  Identifique os contos de fadas relatados nas tirinhas e explique o que mudou no final.  
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Escreva ao lado de cada quadrinho, ou em seu caderno, o momento representado em cada 
imagem, sobre o conto O flautista de Hamelin.  

 
 



   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Releia seu livro na página 58 e reescreva em forma de 
quadrinhos o conto O flautista de Hamelin, seguindo as 
orientações descritas em seu livro. Não esqueça os balões dos 
diálogos!

                 
                

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

QUANTAS HISTÓRIAS! 
 

PRECISAMOS DESCANSAR, 
NÃO É MESMO? 

 
AMANHÃ TEM 

MAIS! 
 



MATEMÁTICA 
 
 
                                                      Compreendendo o conceito de fração 

 

Materiais: um baralho de frações com 32 cartas e uma tabela com tiras de frações anexa. Você deve recortá-lo e colocar em uma base de papelão, que 
pode ser uma caixa. Se não conseguir imprimir, desenhe e depois recorte. 

Regras 

1- Todo o baralho é distribuído entre os jogadores, que não veem suas cartas.  
2- Cada jogador coloca suas cartas em uma pilha com os números virados para baixo.  
3- A tabela com as tiras de fração é colocada no centro da mesa de modo que todos a vejam.  
4- Os jogadores combinam entre si um sinal ou uma palavra. 
5- Dado o sinal, todos os jogadores viram a carta de cima de sua pilha ao mesmo tempo e 

comparam as frações.  
6- O jogador que tiver a carta representando a maior fração vence a rodada e fica com todas 

as cartas (“papa todas”). 
7- A tabela de tiras de frações pode ser usada se necessário, para que as comparações 

sejam feitas.  
8- Se houver duas cartas de mesmo valor, todas as cartas ficam na mesa e, na próxima 

rodada, o jogador com a maior carta “papa todas”, inclusive aquelas que estão na mesa. 
9- O jogo terminará quando as cartas acabarem e o vencedor será a criança com mais 

cartas. 

 



 

                    

                       MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 

              ATIVIDADES                                                           

                            
 
Resolva as adições e depois represente as operações na forma de fração. 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

   



 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
                                              

 
1- Qual das gravuras pintadas a seguir representa a maior parte do inteiro? Marque a resposta 

correta: 
 
  
 

 
  

 
2- Observe a figura e responda:  

a) Em quantas partes o retângulo foi dividido? ___________ 
b) Cada uma dessas partes representa que fração do 
retângulo? __________________ 
c) A parte pintada representa que fração do retângulo? 
____________



 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
 

 
 
 
 

         
 

E o dominó, você construiu? Se não fez, vamos 
fazer agora! Se fez, brinque de novo!  
 
Mas agora identifique as frações com 
denominadores comuns e faça as somas em seu 
caderno. 
 
Como fazer? 
 

1- Recorte as frações representadas no 
quadro ao lado. 

2- Coloque numa base mais resistente. Pode 
ser cartolina ou caixa de papelão. 

3- Convide alguém de sua família e 
brinquem! 
 
Obs.: Você também pode usar uma folha, 
desenhar as frações, recortar, colocar na 
base e brincar aprendendo! 
 
Mãos à obra! 

 



 
 

 
 
 
 

HOJE ESTIVEMOS BASTANTE 
CONCENTRADOS E  

APRENDEMOS BASTANTE! 
 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. 

 
AMANHÃ TEM MAIS! 
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CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 

PARA APRENDER                                          

 

Releia seu livro de Ciências nas páginas 54 e 55. 
Após a leitura, observe a imagem ao lado e 
responda às questões. 

O que ela representa? 

 

 

 

O que é biosfera? 
 

 

 



CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 

                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tO-d2XH1qfE 

 Assista ao vídeo indicado e responda: Como a Terra se formou?  
Como apoio, releia seu livro na página 55. 

_________________________________
_________________________________
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_________________________________
_________________________________
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_________________________________
_________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=tO-d2XH1qfE


 
 
 

CIÊNCIAS 
 
 
 
 

PARA APRENDER 
 

                                         Interpretar a mensagem na imagem 

 

Observe a mensagem que estas imagens apresentam e escreva sua interpretação nas 
linhas abaixo ou em seu caderno. 
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QUANTA INFORMAÇÃO 
APRENDEMOS SOBRE O 

AMBIENTE! 
 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. 

 
AMANHÃ TEM MAIS! 



    

GEOGRAFIA 
  
 
 
 
 

PARA APRENDER 
 

 
Observe as imagens e escreva sobre os problemas que as grandes cidades brasileiras 
apresentam. Como apoio, releia seu livro nas páginas de 128 a 130. 
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GEOGRAFIA 
 
 

 

PARA APRENDER 
                                

 
Veja que a imagem retrata um grave problema das 
grandes cidades. Então, interprete esse problema e escreva 
sobre ele nas linhas abaixo, ou em seu caderno. Como 
apoio, releia seu livro nas páginas de 128 a 130. 
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GEOGRAFIA  

 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
 

 
Observe a imagem e interprete esse 
problema enfrentado pelas grandes 
cidades. Como apoio, releia seu 
livro nas páginas de 128 a 130: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BACIAS HIDROGRÁFICAS 
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COMO FOI 
DIVERTIDO HOJE! 

 
ATÉ AMANHÃ! 

ATÉ LÁ! 
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HISTÓRIA 
 
 
 
 
 

PARA APRENDER      
 

Pesquise no site indicado as informações que 
você considera mais importantes sobre a 
história dos engenhos no Brasil e escreva nas 
linhas ao lado ou em seu caderno. 
 https://brasilescola.uol.com.br/historiab/engenho-acucar.htm 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/engenho-acucar.htm
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HISTÓRIA 
 
 
 
 
 

UM POUCO MAIS...                                Sobre os engenhos do Brasil
 

  

Escreva nas linhas ao lado, ou em seu 
caderno, como eram compostos os engenhos 
do Brasil. Como apoio, consulte seu livro na 
página 170. 



HISTÓRIA 
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Assista ao vídeo indicado e registre nas linhas 
ao lado, ou em seu caderno, como era a vida 
nos engenhos. 

 
               https://www.youtube.com/watch?v=Jvam1SaGz-w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jvam1SaGz-w


 
 
 

APRENDEMOS BASTANTE, 
NÃO É MESMO? 

 
AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. SEMANA 
QUE VEM TEM MAIS! 


