
ATIVIDADES 4 ANO DE 06/07 A 10/07 

 

Português:  

 







 

 



 

Proponho agora que façamos o nosso telejornal, a fim de mantermos a turma atualizada e informada. 

Pensando na estrutura das notícias escolha uma notícia bem interessante e apresente para os colegas no nosso 

grupo. 

 

 

 

 



Matemática: 

Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido 
em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada 
uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. 

Por exemplo, se algo for dividido entre cinco amigos, a parcela desse refrigerante que será dada 
a cada um será a seguinte: 

1:5 = 0,2 

Essa divisão também é muito representada da seguinte maneira: 

 1 = 0,2 
5         

Essa representação é o que chamamos de fração. 

 O Denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador representa a 
quantidade de partes consideradas. 

Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes 
iguais. Veja a imagem a seguir: 

 

 

Exemplo: 

Se uma barra de chocolate foi dividida em 6 partes iguais. Temos que o nosso chocolate inteiro 
é igual a 6 partes (Esse será o denominador da nossa fração, o número que representa o 
todo). 

Se dessas 6 partes 2 foram comidas, quer dizer que esse será o nosso numerador, a parte 
considerada no momento. 

Ou seja, teremos a seguinte fração: 



 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA: 

   
   

 

Lê-se essa fração da seguinte forma: Três sextos. 



 



 



 

Agora convide algum familiar seu e vamos praticar o reconhecimento das frações utilizando o 
jogo de dominó: 



 

 

Ciências: 

Antes de começarmos nossa aula de ciências vamos refletir um pouco: 

 Qual a importância do ar na nossa vida? 

 

 O ar é importante apenas para os humanos? 

 

 

 Como percebemos a existência do ar? 

 

 





 



Geografia: 

 



 

 

Responde: 

1- Todo cidadão possui direitos e deveres, cite alguns direitos e deveres que você considera muito 

importante na sociedade. 

2- Na sociedade em que vivemos, como os cidadãos podem fazer para defender seus direitos? 

3- As pessoas podem participar do governo? De que forma? 

 

História: Complementação da aula da semana anterior: 



 





 

 

Ensino Religioso: 



 

ATIVIDADES 

 
1) Crie desenhos ilustrativos para cada estrofe do texto “NOSSAS DIFERENÇAS SÃO 

RIQUEZAS”.  
 

2) Você acha que o mundo seria melhor se todos tivessem as mesmas características, 
gostos e atitudes que você ou achas válido viver, apreciar, valorizar e aprender com as 
diferenças da humanidade? Escreva um texto se posicionando sobre o assunto.



Atividades de Educação Física 
 Fazer alongamento 

*levantar os dois braços para cima, espichando bem o 

corpo. 

*Com os braços unidos leve a frente, depois nas costas.... 

*com um dos braços esticados a frente alonga a palma da 

mão, depois o outro braço 

*Aquece quadril (fazer giros com o quadril). 

*Segurar umas das pernas ao contrario atrás..., troca a 

perna.... 

*Segurar o joelho a frente do corpo..., depois troca... 

*Girar Tornozelo.... 

*20 Polichinelos,20 Agachamentos. 

*faça uma demarcação no pátio ou no espaço que você 

tem para se exercitar, essa demarcação será feita uma 

largada, um meio e uma chegada. Vá correndo até a linha 

do meio toque na linha, corra ate a linha final toque na 

linha, depois retorne o percurso de costas. 

*Neste mesmo lugar vamos seguir o exercício só que agora 

vamos acrescentar a bola, conduza ela ate a linha central e 

faça a bola parar, depois segue com ela ate a linha final, 

gira com ela no pé e retorne fazendo o mesmo, vindo até a 

linha central e para depois segue até a linha de largada. 

*Coloque algumas garrafas pets pelo pátio e vamos fazer 

um zigue zague nas garrafas, vai e volta no zigue zague. 

*Toque a bola na lateral das garrafas, faça o zuigue zague 

somente com o corpo depois no final das garrafas tente 

fazer a bola parar. 

 

 

 

 

 



Atividade de Artes 4º ano 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
 

Thomas Cowperthwait Eakins (25 de julho de 1844 - 25 de junho de 1916) foi 
um pintor realista americano, fotógrafo, professor e educador de artes plásticas. 
Ao longo de toda sua carreira Eakins trabalhou em um estilo realista, tendo o 
ser humano como centro temático. Pintou centenas de retratos Ele é 
amplamente reconhecido como um dos artistas mais importantes da história da 
arte americana. 
 

 

 

 

Atividades: 

1- Pintar a imagem da próxima folha, de modo livre. Como é uma imagem 
cheia de detalhes, faça com calma, pinte suavemente, ai depois de ter certeza 
que é a cor que você quer finalize o desenho. Mandarei a imagem no grupo de 
arte. 

2- Na última folha você deverá fazer um desenho de um lugar da cidade ou do 
interior que você mais gosta. Use a sua criatividade e faça um desenho com 
bastante detalhes bem lindo ocupando toda a folha. 

Sei que vocês são capazes. <3 



 

 

 

 

 

 

 



Receita Nutritiva 
 

Panqueca colorida 

 

Ingredientes: 

 2 ovos; 

 1 cenoura pequena crua OU  

o 1 xícara (chá) de espinafre cru OU  

o 1 beterraba pequena cozida; 

 2 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 1 colher (sopa) de aveia; 

 2 xícaras (chá) de leite integral; 

 1 colher (chá) de sal 

 

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, menos a aveia. Depois acrescente a aveia e misture 

bem. Pegue uma concha ou uma colher de sopa e despeje em uma frigideira média em fogo médio. 

Espalhe virando a frigideira para que fique uma massa fina. Quando um lado estiver dourado, vire e 

doure o outro.  

Sirva com o recheio de sua preferência. Sugestões: verduras (espinafre, couve), frango desfiado, 

carne moída ou ovos mexidos. 

 

A aveia é um cereal de excelente valor nutricional. Destaca-se dentre outros cereais por seu teor 

e qualidade de proteínas, além de vários nutrientes como o magnésio, fósforo, zinco e fibras. As fibras 

ajudam no funcionamento do intestino, na sensação de saciedade (sentir menos fome), reduzem a 

absorção de açúcar e gordura no sangue, entre outros benefícios. Acrescente em sua alimentação 

aos poucos a aveia; pode ser acrescentada em iogurtes, frutas, leite, saladas e preparações.  

 

 

Beijos da Nutri Bianca Pivatto! 
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