Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto
4º ano.
Orientações:
1. As atividades propostas devem ser executadas pelas crianças com auxílio de um
adulto.
2. Respeitem o cronograma das atividades.
3. Os exercícios abaixo são estudo e preparação para as avaliações bimestrais. Faça com
atenção e organização.
4. Este período NÃO são férias. FIQUE EM CASA respeitando o período de isolamento
social.

Tudo será avaliado.
Língua Portuguesa:
30/03/2020 a 03/04/2020.
 Lembre-se de respeitar as margens: parágrafos, letras maiúsculas e pontuação.
 Não esqueça do CABEÇALHO! NÃO esqueça de pular 1 linha após cada exercício.
Atividades

1. Leia o texto abaixo.

PLANETAS
Os planetas são astros do Universo que não possuem luz própria e se movimentam
ao redor de uma estrela. A Terra, local onde vivemos, é um planeta.
Como não emitem luz própria , os planetas são astros iluminados, pois recebem
luz de uma estrela.
A Terra e mais sete planetas se movem ao redor do Sol e recebem a luz emitida por
essas estrelas.
a) Copie o trecho acima em seu caderno. Após isso encontre alguns substantivos próprios
e comuns. Identifique-os e escreva-os abaixo.
(03) Substantivos próprios:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(05) Substantivos comuns:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

2) Observe o poema visual.

a) Em seu caderno faça esse poema visual (desenhe).
b) Faça a transcrição do poema nas linhas abaixo do desenho.
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
3. Jogo Stop. De acordo com as letras sugeridas complete a tabela do jogo. Convide a
família a participar do jogo. Cada ACERTO VALE 20=PONTOS, 05=EMPATE – 0=0.
LETRA

PESSOA

CIDADE

RUA

FRUTA

A
D
F
T
C
B
4. Ordene os quadrinhos abaixo e conte uma história bem legal.


Use 10 linhas do caderno para contar a história.

OBJETO

TOTAL

5. Observe os substantivos compostos abaixo, colocando-os na coluna adequada.
BICICLETA

GIRASSOL BEIJA-FLOR
PÁSSARO SEXTA-FEIRA

SUBSTANTIVO
SIMPLES

PASSATEMPO SOBREMESA
GUARDA-CHUVA.

SUBSTANTIVO COMPOSTO
COM HÍFEN

SUBSTANTIVO
COMPOSTO SEM HÍFEN

6. Escreva os números por extenso.

326

17
637
666
961
165
16
566
7)Dê algumas dicas sobre os 5 Hábitos para uma vida mais saudável.
 Cuidar da higiene: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Praticar esportes: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Comer alimentos frescos: ________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Rotina diária: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
IMPORTANTE! APÓS TERMINAR FAÇA A CORREÇÃO. UTILIZE O DICIONÁRIO!

