
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° ANO 
SEMANA 14 



 
 
 

PARA COMEÇO DE CONVERSA 
Querido aluno, estamos terminando nossa jornada, 

e estes dias foram importantes para enriquecer 

nossa experiência e ampliar nossos conhecimentos 

sobre o mundo! 

As atividades deste roteiro nos ajudaram a 

aprender mais, por isso, a partir de agora você 

seguirá desenvolvendo e ampliando seus 

conhecimentos não apenas com seu livro, mas 

com outros recursos, outras formas de 

amadurecer e seguir crescendo! 

 
SIGA NA AVENTURA DE CRESCER SEMPRE! 



 
O que é IMPORTANTE PARA APRENDER A APRENDER? Não esqueça: 

 
 

Mantenha sempre tudo organizado; 

Cuide dos horários de estudo;  
Separe os materiais de que irá precisar; 

 

Organize seu espaço; 

Leia e releia para compreender melhor!

 

Busque o signi�cado de alguma palavra 
que parecer confusa;

 

Troque ideias com as pessoas sobre 
o assunto que está estudando e 
pergunte sempre! 

 



 
 
 
 
 
 

QUAL É A IDEIA? Cuidar do portfólio de atividades  
 
 
 
 
 

 
Reúna todas as suas produções e separe-as por área de 
conhecimento, colocando uma capa em cada uma e  
fazendo seções de cada matéria. 

Caprichar na letra é fundamental, e cuidar para 
que as atividades que serão entregues ao 
professor estejam limpas e organizadas também. 
Se precisar, refaça as atividades. 

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 
  

 

  

Vamos continuar aprendendo como se escreve e vamos brincar 
de escritores do amanhã. Essa é uma boa ideia, não é mesmo? 
Então vamos reproduzir o conto de fadas A Bela e a Fera todo 
em papel ou em massinha! 

Como fazer? 
1- Ouvir o áudio indicado na próxima página e escrever a história em 

seu caderno; 
2- Assistir ao filme e, enquanto você assiste, escolha o cenário que 

você vai desenhar; 
3- Desenhar o cenário escolhido, pintar e recortar. Não esqueça de 

colocar numa base de papelão. Pode ser qualquer caixa! 
4- Desenhar os personagens, pintar e recortar. Não esquecer de 

colocar numa base de papelão. 
5- Siga o modelo ao lado para montar sua história! 
6- No final, reunir sua família e apresentar para todos!  
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ATIVIDADES                                          

 

 

                                                          Releitura e reescrita do conto de fadas. 

 
Ouça o áudio e reescreva um resumo do conto nas linhas abaixo ou em seu caderno. 

                           https://www.youtube.com/watch?v=xort8vwapUA 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xort8vwapUA


_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assista ao filme indicado e escreva ao lado, ou em seu 
caderno, o cenário que você irá reproduzir com papel 
ou de massinha. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm4HLAHNhv8 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm4HLAHNhv8
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                  LÍNGUA PORTUGUESA 
  
 
 
 
 

ATIVIDADES 
 

 

  Antes de começar a desenhar, ou modelar, ouça a música do filme e faça duas listas. Uma lista 
de tudo o que você vai precisar e outra, do passo a passo de sua organização. 

                https://www.youtube.com/watch?v=xort8vwapUA 

                                                                            Lista dos materiais            Passo a passo  
            

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r6GxWALKwOc

https://www.youtube.com/watch?v=xort8vwapUA


 
 
  
 
 
                           

Escreva quais são os sentimentos que 
                      o conto de fadas nos ensina e o que você pensa  

sobre cada um deles.  
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Então, vamos pensar como será a apresentação do conto para sua 
família? Para não esquecer, escreva nos quadros abaixo, ou em seu 
caderno,o início, o meio e o fim da história.Enquanto você apresenta, 
não esqueça de falar dos sentimentos que a  Bela e a Fera nos 
ensinam.

                 
                

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

OS CONTOS DE FADAS 
NOS ENSINAM SOBRE A 

VIDA! 
 

LEIA SEMPRE!OUÇA SEMPRE 
MUITAS HISTÓRIAS!QUEM 
GOSTA DE LER TORNA-SE 
UMA PESSOA MAIS FELIZ! 

 
AMANHÃ TEM 

MAIS! 
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MATEMÁTICA 
  
  
                                               Compreendendo o mundo com o tangran 
 
 

Você conhece o tangram? É um quebra-cabeça formado por formas geométricas. Existem diversas 
histórias sobre a origem do tangram. Vamos ouvir a história que os chineses contam? Veja o vídeo 
indicado e responda à questão nas linhas abaixo, ou em seu caderno. 
              

                                                                       
Qual foi o resultado do desafio que o rei lançou 
sobre o jovem e talentoso pintor? 

 
 



 

                    

                       MATEMÁTICA 
 
 
 
 

                                                                                           
Compreendendo como se faz um tangran 

                            

 

1º passo: Recorte a cartolina ou o papel em 
forma de um quadrado seguindo o modelo: 

 
 

 

 

2º passo: Trace uma reta que vai do vértice B ao 
vértice H, dividindo o quadrado em dois 
triângulos iguais:  

 

 

 

 

3º passo: Para encontrar o ponto D, dobre o 
vértice A até o vértice J médio do segmento 
de reta BH. O ponto de encontro do vértice 
A com o segmento BH será o ponto médio 
de BH. Agora trace um segmento de reta 
que vai do vértice A ao ponto D, formando 
três triângulos.  



 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

                                                                                           
Compreendendo como se faz um tangran 

                            
                      

4º passo: Dobre o vértice J até o ponto D, formando dois pontos, um no 
segmento BJ e outro no segmento HJ. Agora trace um segmento de reta 
do ponto E ao ponto I. 

5º passo: Trace uma reta perpendicular do ponto           
D ao segmento EI. 

  
 

 
 



 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 

                                                                                
 

 
 
 

Assim, dizemos que um tangram possui dois triângulos 
grandes, três triângulos menores, um paralelogramo e um 
quadrado. Agora recorte todas essas formas geométricas e 
monte as figuras indicadas ao lado.  

 



 
 

 
 
 
 

É BOM VER O MUNDO 
ATRAVÉS DAS FORMAS 

GEOMÉTRICAS! 
 

NAO ESQUEÇA, A 
MATEMÁTICA NOS ENSINA 

A ENTENDER TODAS AS 
COISAS! 

 
AMANHÃ TEM MAIS! 
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CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 

PARA APRENDER                                          

 

Interprete a imagem e escreva o que ela representa. 
Manifeste a sua opinião sobre ela.  

 

 

 
 



CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observe esta outra imagem e escreva sobre a reflexão feita pela flor. Você já parou 
para pensar no que fazemos com nosso lixo?  
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CIÊNCIAS 
 
 
 
 

PARA APRENDER 
 

  

                                                      Cuidar de si, do outro e de todos.  

 

Você conhece a Carta da Terra para crianças? Então assista ao vídeo indicado e depois 
escreva numa folha o que você está fazendo para tornar a Carta da Terra uma realidade 
na sua vida e na vida das pessoas que estão perto de você. Depois, convide seus amigos 
a fazerem a mesma coisa. Mãos à obra! Nosso planeta agradece! 
https://www.youtube.com/watch?v=zFliWx1WVCU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zFliWx1WVCU


 

A VIDA IMPORTA!  
A SUA E A DE TODOS! 

COMEÇAMOS A CUIDAR DO 
NOSSO PLANETA EM NOSSA 

CASA! 
 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. 

 
AMANHÃ TEM MAIS! 



   GEOGRAFIA 
  
 
 
 
 

PARA APRENDER 
 

 
Assista ao vídeo sobre os princípios da Carta da Terra e depois escreva o que você aprendeu 
de novo para sua vida. 
https://www.youtube.com/watch?v=BvngOIXJH5M  
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https://www.youtube.com/watch?v=BvngOIXJH5M


    

 
 

 

GEOGRAFIA 
 
 

 

PARA APRENDER 
                                

 
Assista ao vídeo mais uma vez e reproduza os princípios da Carta da Terra, formando uma linda 
história em quadrinhos. Capriche no desenho e fique atento na escrita!  
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QUANTA INFORMAÇÃO 
APRENDEMOS SOBRE 

NOSSO MUNDO!  
CONTINUE E SEJA UM 
GUARDIÃO DA VIDA! 

 
AMANHÃ 

TEREMOS MAIS! 

ATÉ LÁ! 
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HISTÓRIA 
 
 
 
 
 

PARA APRENDER      
 

Assista ao vídeo e escreva todas as informações 
importantes de serem aprendidas hoje. 

https://www.youtube.com/watch?v=XlXaHdUyLO0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlXaHdUyLO0


  
 

HISTÓRIA 
 
 
 
 
 

UM POUCO MAIS...                                Sobre a vida de todos!

 

  

Assista ao vídeo mais uma vez e desenhe como será o futuro se não começarmos a 
mudar tudo hoje.



HISTÓRIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Agora vamos ouvir de novo a música da Bela e a Fera e desenhar como pode ser o 
mundo em que podemos superar nossas diferenças e construir um planeta feito de 
AMOR! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPRTZvgHKf0&list=RDxort8vwapUA&index=2

 

https://youtu.be/HPRTZvgHKf0


Querido aluno, 
Nós gostamos muito de aprender  
com você ao longo dessas 14 semanas  
em que trabalhamos no Roteiro Mais Cores. 
 
 

Lemos histórias, fizemos cálculos, 
lembramos de grandes fatos 
históricos, descobrimos a importância 
de cuidar do nosso planeta. 
 
Agora você seguirá aprendendo na 
sua escola, com sua professora e 
seus colegas. 
 
Quem sabe nos encontraremos em 
outras aventuras?  
Forte abraço! 
 
Equipe Mais Cores 




