
ESCOLA BRITÂNIA

PROF.ª AMANDHA

4º ANO – E – PRAIA PONTA DA PRAIA

OLÁ, QUERIDO ALUNO (A);

ELABOREI ALGUMAS ATIVIDADES PARA
VOCÊ FAZER, SEGUINDO AS SEQUÊNCIAS DAS
LIÇÕES E PARA ESTUDAR UM POUCO NESSES DIAS
QUE TEMOS QUE FICAR EM CASA PARA NOS
PROTEGERMOS DO CORONAVIRUS (CONVID-19).



Leia o texto e responda as questões:

Que azar!

Certa vez, eu estava assistindo a um programa de televisão. Coisa

que eumais gosto de fazer.

De repente, acabou a luz. Fiquei muito nervoso. Peguei o radinho

de pilha e fiquei escutando até chegar a luz.

Só depois de umas seis horas é que a luz chegou e bem na

horinha em que eu ia ligar, todo feliz a TV... Tcham, tcham, tcham !

Meu pai mandou eu ir dormir. Que azar!

1. O que o personagem mais gosta de fazer?

2. Após 6 horas, a luz voltou, mas o menino não pode assistir TV? Por quê?

3. O que o pai dele pediu para ele fazer?

4. Quantas palavras tem no 1º parágrafo?

5. Lendo o texto, podemos afirmar que o personagem é:

( ) Uma menina ( ) Um menino



 Coloque no quadrinho de acada inseto a quantidade, sabento que cada inseto
vale 1 centena.

 Pinte os insetos que tem menos quantidade e o que tem mais quantidade.



SOCORRO!

Tropecei no ferro e dei um berro!

Corri do cachorro e subi um morro Socorro!

Tranquei o cachorrão no barracão.

Escrevi Bezerro e não fiz nenhum erro!

1. Preencha as lacunas com r ou rr

A) cacho o B) ba ata C) fe adura D) pe e eca

E) se ote F) me enda G) fu adeira H) mo o

I) beze o J) ba aca

Represente por meio de desenho o texto:



Vamos jogar dominó?

Complete as peças apagadas (observe a sequência do jogo).



Leia e responda as perguntas:



Represente os números em material dourado.Relembrando que:

Cubo – 1 centena barra – 1 dezena cubinho – 1 unidade

54 96 18

203 500 720

421 322 444



Leia o texto e responda:

O MÁGICO ARQUIBALDO

Você já viu um mágico, não viu?

Qual é a mágica que todo mágico gosta de fazer ?

Pois é: tira coelhos da cartola e tira pombas do meio do lenço.

Pode tirar até outro tipo de bicho, mas sabe exatamente que tipo de

bicho vai tirar. Este era o problema de Arquibaldo. Ele não sabia. Não

conseguia, por mais que se concentrasse. Ele tirava bichos da cartola e do

lenço. Era capaz de passar o dia inteirinho tirando bichos. Mas, se falasse:

Vou tirar Pronto!

Tirava tudo que era bicho, menos o bicho anunciado. Por isso, andava

tristonho da vida.

1. Você sabe qual a mágica que todo mágico gosta de fazer?

2. No trecho “Vou tirar .....Pronto!” as reticências significam o que no texto?

4. Qual é o nome do mágico?

5. Quantos parágrafos tem o texto?



PINTE OS NÚMEROS DE ACORDE COM A ESCRITA:



Leia o texto e responda:

O jacaré com catapora

Jacaré com catapora toma banho de hora em hora.

A coruja uma senhora, toma suco de amora.

Perereca pula, pula, pra girafa faz careta.

O peru muito elegante,

faz glu- glu, mas xereta!

1. Você sabe o que é catapora?

2. Em sua opinião por que o jacaré toma banho de hora em hora?

3. Segundo o contexto, qual o significado da palavra xereta?

4. Observe a estrutura do poema e responda:

a) Há quantos versos no texto?

5. Circule no texto as palavras que rimam, colora da mesma cor, o

par de rimas.





Leia o texto e responda as questões:

1. A intenção da mãe ao mandar Antoninho pular na água era de:

(A) afastá-lo do predador.

(B) escondê-lo do macaco.

(C) dar um banho no filho.

(D) brincar com o filho.

2. Na história em quadrinhos, percebe-se que Antoninho:

(A) ficou com muito medo do predador.

(B) estava contente em pular na água.

(C) sabia que a mãe queria lhe dar banho.

(D) viu um macaco correndo atrás dele.

3.O traço de humor percebido no texto é o fato de:

(A) a mãe ficar com medo de um predador.

(B) o Antoninho cair dentro da água de repente.

(C) o macaco estar escondido de Antoninho.

(D) a mãe enganar seu filho para dar-lhe banho.

4. No trecho ―Lá vem um predador!‖, o termo destacado dá ideia de: 

(A) tempo.

(B) lugar.

(C) modo.

(D) dúvida.



Leia o texto e responda:



Resolva as situações problemas nos quadros apresentado na folha seguinte:



1. 2.

3. 4.

5 - a) b) c)



Leia o testo e responda:

3. Quantos paragráfos tem o texto?
____________________________________________________________

4. Qual o gênero textual?
RECEITA FOLHETO

INFORMATIVO
FÁBULA





Leia o texto e responda:







ABRIL

A

B

R

I

L



Leia o texto e responda as questões:









Recorte as tiras dos probleminhas, cole em outra folha e resolva-as:








