
    COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 4º ANO 
OLÁ AMIGUINHOS!! Vamos para mais uma quinzena de atividades!! 
Estaremos juntos por aqui, enquanto não voltamos para a escola! 

1- Leia o texto com atenção: 

                                   Ovo de coração 

Ora... ora, a ciência é também para os apaixonados! Dúvida? Então, 

arregace as mangas e vá para a cozinha! Dentro de instantes, você irá 

aprender a fazer um ovo em formato de coração! 

 

Você vai precisar de: 

- um ovo 

- uma embalagem de caixa de leite ou de suco (tipo Longa Vida) 

- um palito de churrasco  

- elásticos 

                                                                                                    

 
 Como fazer:  
Abra a caixa e corte uma das laterais. Lave-a bem, para tirar qualquer resíduo e 

reserve. Cozinhe um ovo, lembrando que para essa tarefa, você precisará da 

presença de um adulto. Espere alguns minutos e retire a casca, com cuidado. 

Coloque o ovo ainda morno na lateral da caixa. Prenda o palito sobre o ovo, bem 

no meio, e prenda também as laterais do palito com os elásticos e... Pronto!! Veja 

como ele ficará lindo, quando for cortado na vertical – um coração certinho! 

 

O que aconteceu? 

O ovo contém uma substância chamada albumina. Ela se modifica, se torna mais 

sólida, quando submetida a temperaturas muito altas, um processo chamado 

desnaturação. Antes de esfriar, porém, a gema e a clara, são bastantes maleáveis, 

por isso, quando ainda quente, conseguimos modelar o ovo em forma de coração! 

                                                                                                                                                                  

(capes.cienciahoje.org.br) 



1) Observe o tipo de texto que você acabou de ler e informe qual 

a sua finalidade. 

 

 

 

 

2) Este texto está organizado em quantas partes? 

 

 

 

 

 

3) Todas as partes desse texto são importantes. Qual a parte do 

texto que trata de explicar os passos para deixar o ovo no 

formato de coração? 

 

 

 

 

 

4) Por que o ovo consegue ganhar o formato de coração? Como 

isso é possível? 

 

 

 

 

5) No trecho “Veja como ele fica lindo, quando for cortado na 

vertical”, a palavra destacada se refere ao 

(A) ovo 

(B) palito 

(C)coração 

(D) elástico 



6) No trecho “Você aprenderá a preparar um ovo em formato 

de coração” a palavra em destaque indica que você 

(A) já aprendeu. 

(B) está aprendendo. 

(C)ainda vai aprender. 

(D) jamais vai aprender. 

 

7)Com base na finalidade do texto, podemos dizer que ele é  

(A) um conto de fadas. 

(B) uma receita. 

(C)uma tirinha. 

(D) um poema. 

 

 

8) Bom, agora que você aprendeu o que é um texto 

instrucional, ou seja, aquele que explica como fazer algo, 

como é o exemplo da receita, faça agora sua receita. Pense 

em algo que saiba fazer e como ensinaria alguém. 

 

Preste atenção na estrutura desse tipo de texto. 

Ingredientes                             Modo de Fazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Pesquise e descubra o significado das seguintes palavras do 

texto: 

a) resíduo     b) vertical       c) sólida      d) maleáveis 

 

 

 



 Matemática 

Assista o vídeo sobre a formação dos números. Acesse o link 

https://youtu.be/sF1Ca98_40A  

 

 

 

 

 

1. Observe o número 54 306: 

 a) Escrito por extenso fica: 

_____________________________________________________  

b) Decomposto em diferentes ordens fica: 

______________________________________________________ 

 c) O valor absoluto do algarismo 5 é: 

_____________________________________________________ 

 d) O valor relativo do algarismo 4 é: _____________. 

 e) O valor absoluto do algarismo de maior valor relativo é: 

_____________  

f) O valor relativo do algarismo de menor valor absoluto sem ser o 

zero: _______ 

 

 2. Decomponha em diferentes ordens os números a seguir: 

 a) 5 789 = ___________________________________________ 

 b) 12 835 = 

____________________________________________________  

c) 20 754 = 

____________________________________________________ 

 d) 103 600 = 

____________________________________________________ 

 e) 320 405 = 

____________________________________________________ 

Você se lembra? Valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Em 754 o 

valor absoluto do 7 é 7. Valor relativo é o valor que o algarismo assume de 

acordo com a posição que ele ocupa. No número 754, o valor relativo do 7 é 

700. 

https://youtu.be/sF1Ca98_40A


 

3. Leia os números a seguir e complete a cruzadinha:  

 Horizontal  

1. Vinte e três mil e cinquenta e um 

 2. Treze mil quinhentos e vinte  

3.  Doze mil trezentos e cinco  

Vertical 

 1. Duzentos e três mil quinhentos e um  

4. Dois mil trezentos e cinquenta e um 

:                             

     

 

 

 

 

 

 

 

4. Observe os números no quadro a seguir e coloque-os em ordem 

crescente:  

 

786     1.678   867     6.178   16. 687   7.681     16.871    

                    17.806    17 680     687 

 

 _______< ________< __________<_____________< ------------- 

_______________< _________ < _______< _________< ______ 

 

 

 

1 

2 4 

3 

 



5)  Ana possuía 245 reais e Jorge possuía 432 reais:  

a) Que quantia possuíam juntos? ________________ 

 b) Quem possui mais? _______________ 

 c) Quanto a mais? ___________  

 

6) Patrícia possuía 35 laranjas. Comprou 195 laranjas. Juntou todas 

e levou à feira, para vender.  

a) Quantas laranjas Patrícia levou para vender? ______________ 

 b) Se vendeu 205 laranjas, quantas restaram? 

___________________  

 

7) No último dia 18 de abril comemoramos 138 anos do nascimento 

de Monteiro Lobato. Em que ano ele nasceu? 

_________________________ 

 

8) Numa multiplicação, o multiplicador é 8 e o produto é 96. 

Determine o multiplicando. _____________________________  

 

9) Numa divisão, o divisor é 5 e o quociente é 23, com resto zero. 

Determine o dividendo. _____________________________ 

  

 

10) Divida 5 dúzias por 2. Qual o número encontrado? __________ 


