
Atividades 4º ano de 08/06 a 10/06 

PORTUGUÊS: 

Para relembrar: 

 

 



  

 



 

 

 

Vamos praticar? 



 







 





 

 

 



Matemática: 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA: 

 

1- Observe o mapa e responda: 



 
a) Em qual país nos vivemos? 

 
b) Ele esta situado na américa do_________. 

 
 

 

 



HISTÓRIA: 

Fontes e fatos históricos 

Quando começamos a estudar história, logo nos perguntamos: “como é que posso saber se o que 

aconteceu no passado foi real?” Ou ainda: “Que tipo de prova o historiador oferece aos seus leitores, de 

modo a confirmar a veracidade daquilo que ele está expondo? Pois então, as respostas para essas 

perguntas necessitam de um esclarecimento sobre aquilo que se denomina “fontes históricas”. 

Para que se entenda bem o que são as fontes históricas, é necessário que se saiba que a palavra 

“fonte” aqui é entendida no sentido de “documento”, ou seja, algo em que está registrado o testemunho 

de algum evento que ocorreu no passado. Nesse sentido, as fontes ou documentos históricos constituem 

tudo o que ser humano produziu desde os seus primórdios. Tais fontes podem ser desde artefatos 

arqueológicos até dispositivos eletrônicos feitos no século XX, como os primeiros computadores ou 

microchips. 

Os pedaços de cerâmicas, as pedras lascadas e polidas, as urnas funerárias com ossos humanos, 

as pinturas rupestres e toda a gama de achados arqueológicos são também fontes históricas, pois dizem 

respeito aos ancestrais do homem contemporâneo. Artefatos como machadinhas feitas de ossos ou de 

pedra, tampouco desenhou nas paredes das cavernas cenas com forte carga simbólica. 

Outro exemplo de fontes históricas bem instigantes são os monumentos, que são, também, 

marcos de memória. Vejamos um exemplo: as pirâmides do Egito, localizadas no Vale de Gizé, 

próximo à atual cidade de Cairo. Elas testemunham o vigor civilizacional da época dos faraós, que as 

construíram para que funcionassem como mausoléus para guardar os corpos e a riqueza.  

Nesse sentido, as fontes históricas são variadas e muito amplas. Cada tipo de fonte exige do 

historiador uma habilidade e uma especialidade diferentes. Ao historiador compete interpretar bem tais 

fontes e extrair delas aquilo que sustentará a sua argumentação. A diferença da “prova”, em história, 

para a “prova”, no âmbito de outras ciências, diz respeito ao modo como o historiador maneja as fontes 

na narrativa que ele constrói. 

 

Atividades: 

 O que os historiadores fazem para saber da História?  

 Qual a maneira que eles usam para construir a História?  

 Onde e como podemos descobrir as ações de nossos antepassados? 

 Que objetos ou documentos fazem parte da História do município?  

 O que são as fontes históricas?  

 Para que servem?  

 



Sugestão de Lanche para as Crianças 

(A partir de 1 ano de idade) 
 

Bisnaguinha de Cenoura 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 xícara de água em temperatura ambiente 

 1/3 xícara de óleo 

 2 xícaras de cenoura crua picada 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 2 colheres (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar cristal 

 1 envelope de fermento biológico 

 550g de farinha de trigo 

 

Modo de preparo: 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque a mistura em uma 

tigela e adicione o fermento e misture. Em seguida, adicione aos poucos a farinha. Sove até desgrudar das mãos. 

Se precisar acrescente mais farinha. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por 40 minutos. Pré- aqueça 

o forno a 200°C. Abra a massa usando um rolo, deixando uma altura de mais ou menos 2cm. Corte a massa em 

retângulos semelhantes a bisnaguinha. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e deixe crescer por mais 

10 minutos. Abaixe o forno para 180°C e deixe assar por cerca de 13 minutos ou até dourar. Rendimento: 

aproximadamente 30 bisnaguinhas. 

 

Essa receita é uma versão saudável das famosas bisnaguinhas. O guia alimentar para população brasileira 

recomenda preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados* e preparações culinárias a 

alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, entre outros. 

Evite alimentos ultraprocessados, pois são nutricionalmente desbalanceados; ricos em açúcar, gordura e sódio.   

 

Não troque a “comida de verdade” por preparações industrializadas. 

 

* Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram submetidos 

a alterações mínimas como, por exemplo, grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, 

raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados. 

 

Convide seu filho(a) a ajudar a preparar a receita.  

A participação da criança em preparações culinárias junto a família ajuda a aceitação de novos 

alimentos/preparações.  

Beijos da Nutri Bianca! 

 




