
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN

ATIVIDADES PARA O QUARTO ANO

Recados importantes

Olá CRIANÇAS!!! Em primeiro lugar, queremos dizer que estamos com muita SAUDADE de vocês, 
esperamos logo nos encontrarmos. Porém, enquanto estamos em casa (não de férias, mas devido a 
pandemia do COVID-19), este isolamento social é o mais recomendado para que logo esse vírus vá 
embora. Portanto, temos atividades para fazermos e continuarmos a estudar os contéudos 
programados para este ano de 2020.

Leiam com atenção:
 Se os pais decidirem entrar no site e imprimirem em casa, poderão responder na apostila;
 Caso os pais deixem somente ler as atividades através do site, copiem  o número da questão 

e resolvam em um caderno. Se for produção de texto, também escrevam no caderno;
 Façam as atividades de acordo com o que está programado para cada dia.

Obrigada!!!
Atenciosamente
As professoras

Dia 06 de abril 
 DIA 22 DE MARÇO FOI COMEMORADO O DIA INTERNACIONAL DA ÁGUA
 Então, baseado nisso e na importância da água para o planeta terra, vamos fazer uma Produção: 

Escreva um texto, com no mínimo 15 linhas, sobre a importância de preservar a natureza e a 
água e após faça um desenho para ilustrar o seu texto. Lembre-se de fazer no caderno com muito 
capricho e se necessário use o dicionário ou peça para alguém da família ajuda para escrever 
alguma palavra difícil.

 Aproveitando pra falar de planeta terra e sobre o COVID-19, pesquise o que significa:
1- pandemia: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- epidemia:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- isolamento social:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- quarentena:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dia 07 de abril:
  Estude a tabuada fora de ordem, depois peça para alguém da família pedir para você.
 Complete a trilha das operações:

7 x 4 = ____ + 4 = ____ : 8 = ____ x 12 = ____ - 16 = _____ + 49 = _____ : 9 = _____ x 7 = _____  - 10 = 
_____ : 10 = _____ x 11 = ____ : 5 = _____ + 38 = _____ : 7 = _____ x 8 = 56 – 28 = _____ x 5 = _____ : 
4 = _____ x 8 = _____ : 14 = ______ + 44 = _____ : 8 = ______



Dia 08 de abril:
 Lembre-se de fazer em um caderno colocando a data de hoje.
 Produção de texto 1:

Nas histórias em quadrinhos, as imagens nos ajudam a compreender o texto. Desse modo, observe as 
imagens e crie uma história envolvendo esses personagens (Chico Bento e Rosinha). Não se esqueça de 
dar um título criativo para sua história.



 Produção de texto 2: 

Os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e rápida, em um pequeno papel. O 
bilhete é usado como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso ou 
lembrete. Muitas vezes precisamos sair e não temos como avisar as outras pessoas da nossa família. 
Então deixamos um bilhete dizendo o local onde fomos e o horário em que iremos voltar, para que não 
fiquem preocupados. O assunto do bilhete depende da mensagem que a pessoa quer deixar. Pode ser 
um recadinho carinhoso, uma brincadeira, um aviso ou lembrete.  

Agora, é a sua vez de escrever um bilhete.  Escreva um bilhete para um/uma amigo/a pedindo-o/a 
que estude com você as matérias que tem mais dificuldade na escola. Peça para alguém da sua família 
ler.

 Produção de texto 3: observe, depois pode colorir e então conte oralmente (falando) essa história para 
sua família, use sua criatividade.

Observação: se você fizer esta atividade pela internet não vai poder pintar, mas pode olhar os 
desenhos e tentar fazer no seu caderno, e isso te ajudará a melhorar seus traços.

Dia 09 de abril:

1- Arme e efetue as operações, depois ao lado de cada conta escreva o seu resultado por extenso.
a) 6.201 + 2.539=                    e) 5.629 – 4.598=                    i) 627 x 3=                           m) 368 : 4=
b) 2.584 + 1.897=                     f) 9.016 – 2.807=                    j) 2.192 x 4=                        n) 1.684 : 2=
c) 4.683 + 3.196=                     g) 5.632 – 3.297=                   k) 957 x 5=                           o) 2.439 : 3=
d) 3.527 + 5.294=                     h) 6.138 – 5.999=                   l) 2.038 x 6=                        p) 1.284 : 4=
 
2 -Observe e complete as sequências:
a) 135 – 136 – 137 - ______ - _______ - _______ - _______ - ______ -______ - _______ - _______ - _____
b) 466 – 468 – 470 - _______ - ______ - ______ - _______ - ________ -_____ - _______ - _______ - _____
c) 7 – 14 -21 - ____ - _____ - _____- _____ - _______ - _______ ______ - _______ - _______ - _______ 
d) 1005-1010- ______ - _______ - _______ - _______ - _______ -______ - _______ - _______ - _______ 



Dia 10 de abril:

 Está chegando o dia da Páscoa, estaremos em casa com nossa FAMÍLIA e assim 
poderemos comemorar com oração e alegria. Pesquise com as pessoas que 
moram com você sobre O SIGNIFICADO DA PÁSCOA para elas e anote aqui:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Apenas leia:





Observe, imagine e depois pinte com carinho:

Dia 13 de abril:

 Ler é importante: sobre o que você já leu neste tempo que está em casa, lembre-
se e anote.

 Leia a história do Elefante e os Cegos
Achavam-se seis cegos sentados à beira de uma estrada, pedindo esmola. Ouviram falar do 

elefante, mas não faziam a menor ideia desse animal.
Um belo dia, aconteceu de cruzar a estrada um elefante domesticado. Não podendo ver o elefante, 

pediram ao guia para examinar o animal com as mãos.
O primeiro cego apalpou o elefante e disse:

- Já sei! O elefante é como um muro, forte e áspero.
O segundo passou a mão pelas presas e afirmou:

FELIZ PÁSCOA!!!



- Enganou-se, meu amigo. O elefante é mais parecido com lanças do que com muros.
O terceiro correu os dedos pela tromba do animal e disse com segurança:

- Os dois estão enganados. Quem não percebe que o elefante é parecido com uma grande 
cobra?

O quarto cego, porém, abraçou uma das pernas do animal e disse:
- O pior cego é aquele que não quer ver. O elefante, sem dúvida, é como uma palmeira. Tenho 
certeza de que é redondo e alto que nem um coqueiro.

O quinto cego, homem alto, levantando a mão, apanhou a orelha do elefante, examinou-se e 
afirmou com segurança:

- Parecem tontos! O elefante é um grande leque!
Aproximou-se, finalmente, o sexto cego e, segurando o elefante pelo rabo, exclamou:

- Quanta cegueira! Vocês não entendem nada! O elefante é apenas um pedaço de corda!
O guia, então, tocou o elefante e continuou a viagem deixando os cegos a discutir à beira da 

estrada. 

Moral da história: Na vida, encontramos muitas pessoas, como os cegos, que dão informações 
erradas sobre coisas que não conhecem.

 Agora é com você, crie sua história:

2- Complete corretamente as palavras, usando L ou U.
Co__meia            hotel___               aventu___              a___toridade                a__tor                  minga_____         
humi__de             reso__ver              a__rora                         ro__pa          genti__                 ca__ça                  sa__dade               
fogaréu__            casa__                    a__moço              a__coo__              ma__vado

3- Complete as frases com mau ou mal.
MAU: antônimo de bom              MAL: antônimo de bem

a) O lobo ________ vigiava Chapeuzinho Vermelho.
b) Certas comidas fazem _________ à saúde.
c) O _________ profissional vai _______ nos negócios.



d) Não devemos desejar o _________ a ninguém.
e) Vou ao médico. Estou me sentindo ______.

4 – Complete as palavras com S ou SS.
Pa___ar         in__eto         en__inar         tive___e        pul__eira       pá___aros     pen__amento     suce___o         
gan__o               a__im               conver__a         a___ovio     __         orvete       can__ado         Profe___ora      pe___oa 
          gira___ol             a___unto          ver___o       __opa              __inal               bol__a             progre__o

5- Separe as sílabas.                                                   6- Produza uma frase só usando pelo menos 5 palavras com ss
passagem ________________________________
carregar _________________________________
carrossel _________________________________
arremessar________________________________
sossego__________________________________
depressa__________________________________
nossa____________________________________
travesseiro________________________________
assassinar________________________________

Dia 14 de abril:

 Vamos estudar a tabuada: https://www.tabuadademultiplicar.com.br/tabuada-do-1.html - se você tiver 
acesso à internet pode jogar!!! 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/tabuada-do-1.html






Dia 15 de abril:
 Interpretação de texto:

AS FADINHAS BRINCAM COM AS NUVENS

              Estava um pôr – de - sol muito bonito, com nuvens cor de ouro e cor de fogo boiando pelo céu. Clara Luz e as outras 
fadinhas brincavam de modelagem com as nuvens. Faziam elefantes, carneirinhos, camelos, pássaros e, às vezes, também, 
barcos e flores. Mas gostavam mais, mesmo, era de fazer bichinhos.

Na Terra as pessoas olhavam para o céu e diziam:
-- Olha lá aquela nuvem! Parece uma girafa!
-- E aquela outras parece um elefante!
Ninguém sabia que eram as fadinhas brincando lá no céu.
As, mães, de vez em quando, vinham até a janela ver o que as meninas estavam fazendo. Viam que estavam 

brincando com modos e iam para dentro.
Uma das fadinhas estava modelando um cavalinho cor de fogo. De repente veio o vento, bateu no cavalinho e ele saiu 

galopando pelo céu, com a crina voando.
Todos bateram palmas de alegria:
-- Também quero que a minha girafa corra!
-- E o meu camelo também!
Começaram todas a chamar o vento. Mas não adiantou. Ele já tinha ido embora e não ia voltar naquele dia. 

(Fernanda Lopes de Almeida)
Atividades:
 
1 – Quem é a autora do texto? 
 
2 – Quantos parágrafos têm o texto?
 
3 – O trecho do texto: 
“Clara Luz e as outras fadinhas brincavam de modelagem com as nuvens.”
É uma frase: (   ) interrogativa      (    ) exclamativa     (   ) negativa      (    ) afirmativa

4 – Como estava o céu quando as fadinhas brincavam?

5 – De que brincavam as fadinhas?

6 – Desenhe algumas das figuras que as fadinhas fizeram com as nuvens.

7 – Copie do texto:

a) uma frase interrogativa:

b) uma frase exclamativa:

c) uma frase que tenha vírgula:

d) uma frase que tenha travessão:

9- Leia o início da história a seguir. Continue a escrevê-la no caderno. Use a criatividade e faça um texto bem bonito 
usando os sinais de pontuação, depois capriche no desenho:

O RATINHO, O GATO E O GALO

Certa manhã um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e ver as coisas bonitas 
de que seus amigos falavam. Admirou a luz do sol, o verde das árvores, a correnteza do rio, a casa dos homens. E 
acabou entrando no quintal de....



 Leia o texto a seguir, descubra e circule as palavras que foram escritas de forma incorreta:



 Agora faça uma tabela desta forma
Palavra incorreta Palavra correta

meza mesa

quejo queijo

 Somente leia o texto abaixo, mas observe o uso da pontuação:



Dia 16 de abril:
 Resolva:

1 – Pedro está ajudando a organizador a biblioteca da escola. Ele deverá repartir igualmente 924 livros em 3 
prateleiras. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira?

2 – O senhor João colheu, na sua fazenda, 239 laranjas e 323 mexericas. Dessas frutas, ele já vendeu 439 para o 
mercado. Quantas frutas ainda há para vender?

3– Em uma escola há 210 alunos, distribuídos em 6 turmas com a mesma quantidade de alunos. Quantos alunos há 
em cada turma?

4 – Uma torneira gotejando o dia todo na escola desperdiça 49 litros de água. Quantos litros de água serão 
desperdiçados se essa torneira gotejar durante uma semana?

5 – Um caixote tem 1200 maças. Quantas maças terão 8 caixotes?

6 – Ana Paula tem 6 dezenas e meia de bolas de gude e sua amiga Ana Carolina tem o quádruplo. Quantas bolas de 
gude tem sua amiga?



 Jogue com sua família  



Dia 17 de abril:

 Hoje sua tarefa é ler um livro e depois com ele fechado, contar a história para alguém da sua 
família. Use sua criatividade, faça gestos ou até mesmo crie os personagens se tiver material...

 Transforme-se em um repórter ou uma repórter e leia o texto abaixo como se estivesse sendo 
divulgado na televisão, capriche na leitura:

 Sublinhe no texto o que você achou de mais interessante.
 Circule a parte que você não sabia ainda sobre a água.



 Leia com atenção:



 Encaixe as palavras no quadro, de modo que a sílaba tônica fique no retângulo colorido.

 Exemplos de palavras:    poleiro – mágico – você - cadeira - vovô - drácula - relógio - jiló - óculos

 


