
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 4º ANO 

  

Olá amiguinhos!!! Espero que todos estejam bem!! Este ano não 

tivemos nossa Feira Literária de forma presencial, mas quem 

disse que não podemos fazer diferente? No nosso último 

encontro, convidamos o escritor Ziraldo para nossas atividades 

e desta vez, também temos uma convidada muito especial – a 

escritora Sylvia Orthof!!! Vamos lá?!!! E não esqueçam, 

continuem se cuidando!!!   

1- Hoje começaremos com você pesquisando a biografia da nossa 

convidada. Faça um pequeno resumo e escreva no seu caderno:  

 

 

 

 



1) Leia o texto com atenção: 

 

 

 

 

 

 

 



a) Agora que você já leu a poesia “Se as coisas fossem mães” vamos 

observar outros objetos que poderiam ser mães e escrever de mães 

de quem seriam. Use sua criatividade!!! 

 
 

b) Você sabe o que é um acróstico? Veja a explicação e um exemplo: 

 

  
 

Vamos fazer um lindo acróstico com a palavra MÃE: 

M _____________________________________ 

A ______________________________________ 

E ______________________________________ 

 

C)  Observe os trechos abaixo e responda: 

“Cada mãe é diferente: mãe verdadeira, ou postiça, mãe-avó, mãe 

titia” 

“Tem até pai que é tipo mãe... 

Esse, então, é uma beleza!” 



 

O que você entendeu após a leitura desses trechos? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2)  Observe as palavras abaixo, encontre-as e pinte-as no caça – 

palavras. Depois coloque-as em ordem alfabética:  

 
3) Vamos ver se você está conseguindo interpretar direitinho. Releia o 

texto (ATIV. 1) e numere de acordo com a sequência correta: 

 



 

4) Agora vamos assistir um vídeo de outra história da escritora Silvia 

Orthof “Maria vai com as outras”, acesse o link 

https://youtu.be/CH3EBidt-rI.  

a) Agora vamos imaginar que na história de “Maria vai com as 

outras” as ovelhas resolveram pular do alto do Corcovado dentro 

da lagoa. Pesquise e responda: 

 

O Corcovado é um morro que fica em qual cidade? 

(A) São Paulo 

(B) Belo Horizonte 

(C) Rio de Janeiro 

(D) Salvador 

 

b) Localize no mapa da região sudeste do Brasil, o Rio de Janeiro. 

Desenhe o mapa no seu caderno e pinte o estado do RJ. 

 

c) Maria, a ovelhinha, sempre ia com as outras. Nunca pensava 

para tomar suas próprias decisões. Você considera que essa 

escolha é a mais correta? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________  

https://youtu.be/CH3EBidt-rI


 

D) Você assistiu ao vídeo, então já sabe como termina a história de Maria. 

Reescreva o final da história em seu caderno. 
 

                  Matemática  

Aprendemos que não podemos ser como a Maria, a ovelhinha 

que vai com as outras, pois pensar é muito importante quando 

temos um problema ou decisão a tomar. Baseado nesta 

conclusão, vamos exercitar nosso raciocínio lógico, resolvendo 

este desafio: 

 

1)Seis amigos foram passear no zoológico. 

Cada um tem seu animal preferido. Vamos descobrir o nome de 

cada criança e do animal preferido de cada uma delas, seguindo 

as dicas abaixo: 

 

 
 



 

 

2) Vamos ordenar as palavras, seguindo as dicas e descobrir mais este        

desafio. Complete também as multiplicações. Ahhh... nem todos os resultados 

acompanham as letrinhas!! 

 

 
 

 

 



 

 

      3) Continuando a desafiar você: 

    a) Complete a sequência numérica das ovelhinhas: 

124- 126- 128-  *  -   *    -   *    - 136- 138- 140 

 

Agora, responda. O símbolo * está representando os números: 

(A) 129- 130- 131 

(B)  131- 132- 133 

(C) 130- 132- 134 

(D) 129- 132- 135 

 

b) A sequência numérica 202- 204- 206- 208- 210 é formada por: 

(A) Somente números ímpares 

(B) Somente números pares 

(C) Números menores do que 200 

(D) Números de dois algarismos 

 

c) A ovelhinha Maria pisou nestes numerais 0-2-4-6-8 e sua amiguinha 

pulou nestes numerais 1-3-5-7-9. É correto dizer que: 

(A) A amiguinha pulou sem saltar numerais. 

(B) Maria pulou nos números pares. 

(C) A amiguinha pulou nos números maiores que dez. 

(D) Maria pulou nos números ímpares. 

 

4) A tabela mostra o total de visitantes na cidade do Rio de Janeiro 

durante as estações do ano: 

 



a) Somando os visitantes do verão com a primavera, qual o total 

encontrado?  

b) Subtraindo os visitantes do inverno com os do outono, qual o 

número encontrado? 

c) Qual o dobro dos visitantes do verão? 

d) E o quíntuplo dos visitantes do outono? 

 

 

 

 

 

ATÉ A PRÓXIMA AMIGUINHOS!!!!  

 

 


