
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 4° ANO 
OLÁ AMIGUINHOS!! 

 Vamos juntos para mais atividades... sabemos o quanto a escola está 

fazendo falta!! Mas esse momento ruim, vai passar!! E precisamos 

cuidar da nossa saúde emocional, dos nossos sentimentos. E estamos 

juntos de vocês... aguentem firme!!! 

1- Leia a tirinha!!! 

 

a) O Snoopy começa a sua carta dizendo que sente saudade a cada dia. 

Pensando em completar a carta que ele escreveu, para quem você a 

escreveria e o que falaria?  

 

b) Depois, escreva uma mensagem para quem você está sentindo 

saudade neste período de isolamento em casa. O Snoopy utilizou a 

máquina de escrever para fazer sua carta. Nós vamos utilizar papel 

e lápis. Assista ao vídeo que ensina como fazer uma carta e faça a 

sua: https://youtu.be/CKTfWSLAx7g 

 

https://youtu.be/CKTfWSLAx7g


 

2) Leia a letra dessa música: 

   Canção da América ( Milton Nascimento) 

Amigo é coisa pra se guardar 

 Debaixo de sete chaves, 

 Dentro do coração,  

assim falava a canção que na América ouvi, 

 mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir,  

mas quem ficou, no pensamento voou, com seu canto que o outro 

lembrou 

 E quem voou no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. 

 Amigo é coisa para se guardar 

 No lado esquerdo do peito,  

mesmo que o tempo e a distância, digam não,  

mesmo esquecendo a canção. 

 O que importa é ouvir a voz que vem do coração.  

Pois, seja o que vier, venha o que vier  

Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar  

Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. 

                                                                        ( Adaptado de vagalume.com) 

 

a) Qual o assunto da letra da música? 

 

b) Qual a mensagem que a letra da música nos passa? 

 

 

c) Escreva o nome do compositor da música. 

 

 



 

 

d) Qual é o sentido dos versos: 

“Amigo é coisa pra se guardar 

No lado esquerdo do peito” 

 

(A) Amigo é para ser esquecido. 

(B) Amigo é para ser guardado no coração. 

(C) Amizade termina com o tempo e as pessoas não se falam mais. 

 

e) Como você sabe, neste momento, a recomendação é que se 

mantenha o distanciamento social. Tenho certeza de que você está 

com saudade dos seus amigos. O que você acha de escrever um 

bilhetinho especial para um amigo ou uma amiga? 

 

3) Organize as palavras e preste atenção na mensagem de cada frase: 

 

estudar.     Importante     continuar     a    É  

 

 

 



amigos.     bom           muito        É           ter 

 

 

Alunos do 4º Ano,  

Para escrever um texto, temos que ter atenção às letras 

maiúsculas. Elas são usadas também para iniciar: frases, nomes de 

pessoas, países, estados, municípios, ruas, rios e 

estabelecimentos, títulos de livros, jornais ou revistas. 

 

4) De acordo com as regras acima, reescreva o texto. Atenção para o 

uso adequado da letra maiúscula.  

 

 

 

 

 

 

 

5) E além de cuidar das nossas emoções, não podemos descuidar com 

o coronavírus!! Muito pelo contrário, os cuidados devem 

permanecer!  

 

Complete as frases abaixo substituindo a imagem pelo nome da 

imagem.  

                                                                                               
a) Contra a covid 19, fiquem em _________________.  

 

 

 

b) Caso precise sair, use ____________________________.  

reciclar é pensar no outro! 

 minha família está animada com o projeto de reciclagem. a minha vizinha luíza 

fez uma campanha on-line e ajudou nossa comunidade a entender a importância 

dessa iniciativa. é preciso pensar na cidade do rio de janeiro e no futuro do brasil. 

vamos separar o lixo! 



c) Evite ___________________________________.           

 

 

                                Matemática  

Num momento difícil com esse que estamos vivendo, ajudar o próximo faz 

com que nos sintamos muito melhor, emocionalmente. Fazer doações, ir ao 

mercado para alguém de idade, passear com o cãozinho num lugar seguro 

para uma pessoa adoentada, ajudar em casa, tudo isso é um ato de amor e 

doação. Vamos ajudar a resolver as questões abaixo: 

1) Um caminhão fará o transporte de comidas que foram doadas numa 

cidade. Ele pode transportar até 123 caixas de comidas por viagem. 

Se ele fizer 4 viagens, quantas caixas de comida poderão ser 

transportadas? 

 

2) Um supermercado recebeu 345 frascos de álcool em gel. O 

supermercado resolveu doar 289 frascos para um asilo. Quantos 

sobraram? 

 

3) Fernando e Carol são irmãos e para distração dentro de casa, 

resolveram jogar videogame. Fernando fez 2354 pontos e Carol fez 

2.543. Quantos pontos eles fizeram juntos? Quantos pontos Carol fez 

a mais que Fernando? 

 

 

4) Divida, igualmente, 36 peixes em seis aquários. Qual o resultado? 

 

  

 

5) Calcule as divisões abaixo, podendo utilizar desenhos: 

15: 5=                             32 : 4=                            87 : 3 =  


