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Roteiro de atividades semana 01– 4º ano – 01/02 a 05/02 

 

 

 

 Assistir ao vídeo de boas-vindas produzido pela Secretaria Municipal de Educação de 

Miracema; 

 Dinâmica de apresentação: o aluno deverá gravar um pequeno vídeo se apresentando 

para o professor e colegas da turma. Esse vídeo deverá ser enviado para o whatsapp 

privado da professora. Será ela que irá postar o vídeo no grupo da turma; 

 Fazer a atividade 1 disponível na plataforma (Leitura e interpretação do texto A escola da 

bicharada). 

 

 

  Fazer a atividade 2 disponível na plataforma (minhas preferências); 

 

 

  Fazer a atividade 3 disponível na plataforma (interpretando e calculando com as 

curiosidades sobre a hiena). 

  

 

  Fazer a atividade 4 disponível na plataforma (Produção textual “ O que deixo e o que levo 

na mala?”); 

 

 

  Fazer a atividade 5 disponível na plataforma (leitura e interpretação de tabela com o tema 

preço do material escolar); 

  

 

 

01/02/2021  -   SEGUNDA-FEIRA  

02/02/2021  -   TERÇA-FEIRA  

03/02/2021  -   QUARTA-FEIRA  

04/02/2021  -   QUINTA-FEIRA  

05/02/2021  -   SEXTA-FEIRA  

Queridos alunos e responsáveis, 

Estamos iniciando o ano letivo de 2021 e a rede municipal de EDUCAÇÃO DE 

MIRACEMA está preparada para oferecer de forma PRESENCIAL e/ou através do 

ENSINO REMOTO uma educação de qualidade comprometida com a segurança e 

aprendizagem.   

Sejam bem-vindos ao  ano letivo de 2021! 
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Aluno (a):____________________________________________________________________________ 

Escola ______________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____         4º ano              Professor (a) _________________________________ 

==================================ATIVIDADE 1 ========================================= 

Nosso ano letivo de 2021 irá transbordar de aprendizagem e alegria.  

1- Leia o texto abaixo para conhecer alguns alunos bem diferentes e divertidos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- O texto que você leu é:    (    ) um poema             (    ) uma lenda           (     ) uma fábula 

 

3- Quem são os personagens que participam  do texto? 

______________________         ______________________      ______________________ 

______________________         ______________________      ______________________ 
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4- Quem é a professora da escola e por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5- O que o texto informa sobre o burro? 

_____________________________________________________________________________ 

6- Por que a preguiça não aprendeu nada?  

_____________________________________________________________________________ 

7- Por que o pavão, mesmo tendo as penas lindas, ficou triste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8- Relacione o nome do animal a uma característica: 

 

9- Separe as palavras abaixo em sílabas: 

Escola __________________________        professora______________________________ 

Bicharada _______________________         macaco ________________________________ 

Preguiça ________________________         corujinha _______________________________ 

Burro ___________________________         triste __________________________________ 

Palhaçada _______________________         animal _________________________________ 

10 -Coloque as palavras na ordem alfabética:  

pavão – coruja -  hiena – burro – macaco 

_____________________________________________________________________________ 

escola -  professora -  carteira 

_____________________________________________________________________________ 
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Aluno (a):____________________________________________________________________________ 

Escola ______________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____         4º ano              Professor (a) _________________________________ 

==================================ATIVIDADE 2 ========================================= 
 

Assim como na escola da bicharada, na nossa sala de aula os alunos são 

diferentes uns dos outros. 

 
1- Chegou a hora de mostrar quem  é você. Quero te conhecer! 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Cada animal da Escola da bicharada tem uma característica diferente. Escreva abaixo 

três características que te representa: 

 

  

Você é uma criança muito especial! 

Tenho 
 ____ anos. 

Gosto de comer 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Meu time do coração é o 

______________________

___ 

Minha cor preferida é 

________________________ 

As músicas que gosto de ouvir são cantadas por 

________________________________________________________

___ 
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Aluno (a):____________________________________________________________________________ 

Escola ______________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____         4º ano              Professor (a) ________________________________ 

==================================ATIVIDADE 3 ========================================= 

Na Escola da bicharada tem uma hiena que adora dar risadas. 

1- Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre as hienas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após fazer a leitura do texto acima, responda: 

a- A hiena vive:        (    ) sozinha      (    ) em grupo 

b- Por que a organização das hienas é matriarcal? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

c- Por quantos anos uma hiena pode viver? ______________________________________ 

d- Até quantos quilos uma hiena pode pesar? _____________________________________ 

 

2- Levando em consideração o peso máximo que uma hiena pode pesar, calcule: 

a- Quantos quilos pesam 4 hienas juntas?  

 Resposta: __________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

CURIOSIDADES 

A hiena vive em grupos de 40 a 100 integrantes e diferentes 

da maioria a organização da sociedade de hienas é matriarcal, e 

assim é a fêmea mais velha que normalmente lidera o bando. Uma 

hiena pode chegar á 20 anos e pesar até 70 quilos, sendo a fêmea 

maior que o macho. Os filhotes nascem de olhos abertos e já 

possuem dentes e é muito comum dois filhotes recém-nascidos 

lutarem até a morte de um deles, o que lhe garante a sobrevivência, 

especialmente quando nascem duas fêmeas. Assim fica comprovado 

o instinto agressivo e violento das hienas, especialmente as fêmeas.  

https://animais.culturamix.com/informacoes/felinos/curiosidades-sobre-a-

hiena-como-este-animal-vive-e-seus-costumes  

 

Cálculo  

 

 

 

https://animais.culturamix.com/informacoes/felinos/curiosidades-sobre-a-hiena-como-este-animal-vive-e-seus-costumes
https://animais.culturamix.com/informacoes/felinos/curiosidades-sobre-a-hiena-como-este-animal-vive-e-seus-costumes
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b- Uma hiena quebrou a pata e ficou alguns dias sem se alimentar. Ela emagreceu 13 

quilos. Qual o peso atual dessa hiena?  

   

                                                    Resposta: __________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

3- Duas hienas se enfrentaram. Uma pesando 68 quilos e a outra pesando 59.  

a- Escreva por extenso o peso das hienas: 

______                 ______________________________________________________ 

______                 ______________________________________________________ 

b- Quantos quilos essas duas hienas pesam juntas? 

   

 

Resposta: __________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

4- A mamãe hiena conseguiu uma presa que pesava 24 quilos e pretende dividir esse 

alimento igualmente entre seus 3 filhotes. Quantos quilos de carne cada filhote irá comer? 

                                           

                                           

                                         

                                        Resposta: __________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

  

5- Escreva os números abaixo por extenso: 

128 ______________________________________________________________________ 

579 ____________________________________________________________________ __ 

Cálculo  

 

 

 

Cálculo  

 

 

 

Cálculo  
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Aluno (a):____________________________________________________________________________ 

Escola ______________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____         4º ano              Professor (a) ________________________________ 

==================================ATIVIDADE 4 ========================================= 

Vamos fazer uma deliciosa viagem no ano de 2021? 

1- Para embarcar nessa viagem será preciso organizar as malas. 

Você está recebendo duas malas. Em uma você deixará bem guardado 

tudo de ruim vivido no ano de 2020. Essa mala não seguirá com você. 

           Na outra mala você irá colocar tudo de bom que deseja levar para o ano de 2021. Essa 

seguirá a viagem com você. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2- Escreva abaixo quais são suas expectativas para o ano de 2021: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Vai ficar em 

2020. 
Vou levar 

para 2021. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

_________ 
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Aluno (a):____________________________________________________________________________ 

Escola ______________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/_____         4º ano              Professor (a) ________________________________ 

==================================ATIVIDADE 5 ========================================= 

 

 

 Mariana foi com sua mamãe até a papelaria da cidade comprar o que 

faltava para completar o seu material escolar. Ela vai aproveitar parte do 

material que usou ano passado.  

1- Observe os preços dos materiais escolares na papelaria Amigos da cidade e responda as 
questões abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

a- Qual é o produto com o menor preço apresentado  na tabela? ______________________ 

b- E com o maior preço?______________________________________________________ 

c- Escreva por extenso o preço da caneta: 

________________________________________________________________________ 

Faça os cálculos abaixo no caderno: 

d- Sobrará quanto de troco se mamãe comprar um caderno grande e pagar com uma nota 

de R$ 10,00? ____________________________________________________________ 

e- Quanto mamãe pagará se comprar um caderno pequeno e uma caixa de lápis de cor? 

________________________________________________________________________ 

f- Qual a diferença de preço entre o caderno grande e o caderno pequeno?  

________________________________________________________________________ 

g- O que mamãe pode comprar da tabela acima com uma nota de R$ 5,00? 

____________________________________________________________________  

Produto Preço 

Caderno grande 98 folhas R$ 7,92 

Caderno pequeno 48 folhas R$ 4,80 

Caneta R$ 3,12 

Borracha R$ 0,89 

Régua R$ 2,30 

Lápis R$ 0,90 

Caixa de lápis de cor (12 cores) R$ 9,45 

Oba! Vou comprar meu material escolar. 


