
 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS | 4º ANO 

 

Ciências 

 

 Retome os estudos sobre os Biomas Brasileiros e anote as características 

importantes de cada um. Faça uma ilustração representando os seis bio-

mas estudados. (No caderno de estudo). 

 

 Na p. 132 da apostila, leia as instruções para confeccionar o cartaz da 

campanha “Protegendo os Biomas Brasileiros”. Você poderá utilizar ima-

gens, desenhos e escritas. A folha para realização deste trabalho está na 

sessão “Brincar e Aprender” (final da apostila p. 186). 

 

 Realize as p. 133 e 134 da apostila e se necessário faça uma pesquisa 

para responde-las. 

 

 Realizar a leitura prévia das p. 154 até 162 da apostila e grifar alguns 

pontos que você considerou mais importante.  

 

Sugestões de vídeo aula para retomar os conteúdos:  

 

 Vídeo sobre os biomas: https://trelele.com.br/noticias/biomas-brasileiros/      

 Imagens de biomas: 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/biomas-brasileiros.htm  

 Bioma da Amazônia: https://www.youtube.com/watch?v=-A4weJ8sWkM       

 Bioma do Pantanal: https://www.youtube.com/watch?v=vpm5ygA0nb0      

 Bioma dos Pampas: https://www.youtube.com/watch?v=h58gwANAVzI    

 Cerrado: https://www.youtube.com/watch?v=O2DkO03jb4U     

 

https://trelele.com.br/noticias/biomas-brasileiros/
https://escolakids.uol.com.br/geografia/biomas-brasileiros.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-A4weJ8sWkM
https://www.youtube.com/watch?v=vpm5ygA0nb0
https://www.youtube.com/watch?v=h58gwANAVzI
https://www.youtube.com/watch?v=O2DkO03jb4U


 

História 

 

 Releia as p. 5 até 23 da apostila. 

 

 Povos nômades e sedentários. Você já ouviu algo sobre essas diferentes 

formas de vida? Pesquise e escreva sobre eles, depois finalize com uma 

ilustração. (Caderno de casa). 

 

Sugestões de vídeo aula para retomar os conteúdos:  

 

 Nós, os fantásticos seres vivos: uma breve história sobre Evolução  

https://www.youtube.com/watch?v=pYbKhi5rqqs     

 

 Filme Croods  

 

 

Geografia 

 

 Releia as p. 63 até 74 da apostila e observe as imagens representadas. 

 

 Como vimos em nossas aulas, existem vários tipos de mapas que repre-

sentam lugares. Pesquise, recorte e cole no caderno de casa cinco tipos 

de mapas e não esqueça de colocar o título em cada um deles. 

 

Mapa das Regiões Brasileiras 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pYbKhi5rqqs


 

Sugestões de vídeo aula:  

 

 Mapas do Mundo: Mapa Físico e Mapa Político (Parte 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=zlkRUxOiq2Y  

 

 Mapas do Mundo: Mapa Físico e Mapa Político 

https://www.youtube.com/watch?v=zt6mvqaD3TM  

 

 Vídeo sobre Continentes   

https://www.youtube.com/watch?v=nL4WYAsInZo   

 

 

Língua Portuguesa 

 

 Conclua a leitura do livro paradidático “Bullying não é amor”, em breve 

faremos um trabalho avaliativo em sala de aula. 

 

 Leia as tirinhas, copie as questões e responda em seu caderno.  

Sugestão: Se desejar, poderá imprimir a história em quadrinhos e colar 

no caderno de casa. 

 
OBS.: Estas duas atividades não estão inclusas na apostila, são atividades complementares. 

 

1) Estas tiras da turma da Mônica foram baseadas em contos clássicos. 

Você é capaz de reconhecer todas as histórias? 
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Agora, responda às perguntas a seguir. 

 

a) Na primeira tira, o espelho não respondeu à pergunta feita pela Môni-

ca. Por que ela saiu contente mesmo assim? 

 

b) Na 2ª tiram por que o pai de Magali desistiu da boa ideia que teve pa-

ra saciar a fome da família? 

 

c) Na 3ª tira, por que o Cascão pede para o Pinóquio contar “só mais 

uma mentira”? 

 

2) Pense nas histórias clássicas que você conhece e escolha sua preferida. 

Faça um desenho que a represente e escreva uma das razões que você 

considerou para fazer essa escolha. 



 

3) Leia a tira seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) A cantiga entoada pela garota no 1º quadrinho nos faz lembrar de uma 

história clássica infantil. Que história é essa? 

 

 Que outro elemento, nesse mesmo quadrinho, também lembra essa 

história? 

 

 

5) No 2º quadrinho da tira, a palavra “GRÁÁÁ” está escrita com letras maio-

res do que as outras. Que efeito isso provoca no texto? 

 

 

6) Releia o último quadrinho da tira. Por que a menina disse que o Menino 

Maluquinho errou de “script” ou a está chamando de porquinha? 

 

 

7) Copie do texto: 

 

a) Uma palavra dissílaba e oxítona; 

b) Uma palavra trissílaba e oxítona; 

c) Uma palavra trissílaba e paroxítona. 

 

 



 

 
 

8) Desenhe a princesa Silvana, assim como você a imaginou após a leitura 

do texto. 

 

9) Esse texto, assim como nas fábulas, termina com uma moral: “Há males 

que vêm para o bem”. Por que ela também se aplica à história da prince-

sa Silvana? 

 

10) Organize as palavras destacadas no texto no quadro abaixo, de acordo 

com a classificação quanto à tonicidade. 

 

 
 



 

 Realizar a leitura e fazer as interpretações de texto da apostila: 

 

P. 189 e 190 – Duas dúzias de coisinhas à-toa que deixam a gente feliz. 

P. 200 até 203 – O leão  

 

 

Matemática 

 

 Copie e resolva no caderno de casa as histórias matemáticas abaixo: 

 

1) Laura vendei 160 limões. Restaram 78. Quantos limões ela tinha ao todo? 

 

2) Sergio tem uma centena de livros. Larissa tem 32 livros a mais que Ser-

gio. Quantos livros Larissa tem? 

 

3) A diretora comprou 300 lápis. Deu 120 para uma professora e 80 para 

outra. Com quantos lápis a diretora ficou? 

 

4) A senhora Teresa colheu no seu pomar 9 centenas de laranjas, 2 cente-

nas de limões e 9 dezenas de peras. Quantos frutos colheu ao todo? 

 

5) Num passeio turístico participaram 1.640 ciclistas, duas centenas e 95 

unidades não chegaram ao fim. Quantos ciclistas completaram o pas-

seio? 

 

6) Para pagar a sua bicicleta, a vista o William entregou duas notas de 100 

reais, três notas de 10 reais e duas moedas de 1 real. Quanto custou a 

bicicleta? 

 

 

 

 

 



 

 Resolva com atenção, em seu caderno de casa, as operações a seguir: 

 

 

 
 

 

 



 

 Em Matemática temos palavras específicas para nos comunicarmos. Se-

gue uma lista com estas palavras, escreva-as em ordem alfabética no 

Glossário Matemático das p. 13 até 17 da apostila e pesquise o significa-

do de cada uma dentro do contexto matemático. 

 

 ÍMPAR 

 LARGURA 

 OPERAÇÃO 

 QUOCIENTE 

 TOTAL 

 ALGARISMO 

 ENTRE 

 HORA 

 FATOR 

 KG 

 VALOR 

 ZERO 

 BASE 

 GRUPO 

 DIVISÃO 

 JOGO 

 CÁLCULO 

 MINUENDO 

 RESTO 

 PARCELA 

 NUMERAR 

 SUBTRAENDO 

 UNIDADE  

 


