
 
 

                        

  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O 4º ANO 
Estudante, utilizando folhas de caderno, coloque seu nome, data e realize as atividades apresentadas. Essas 
folhas deverão ser entregues à escola, em data a ser definida, para que o professor faça a correção. 

 1ª semana 2ª semana 

 
 
 
Segunda 

1- Encontre um poema que você goste e treine a 
leitura até decorar. Agora que já se familiarizou 
com o poema, se possível, peça para alguém da 
família gravar você realizando a leitura dele; 
 
2- Procure números em diferentes objetos como 
roupas, sapatos, telefone, embalagens e escreva 
para que serve cada um como: para medir, contar, 
ordenar, entre outros. 

1- Na semana anterior você gravou um vídeo 
lendo um poema, hoje você vai pensar e escrever 
um pequeno poema sobre um assunto que te 
deixe feliz. Procure escrever de 4 a 8 versos; 
 
2- Pegue um folheto de supermercado, ou se tiver 
como procurar na internet, faça uma lista com 10 
produtos, separando-os por tipo de preço como 
unidade, quilo, dúzia e anote os preços de cada 
um. Depois, veja quanto você vai gastar para 
comprá-los. 

 
 
Terça  

1- Peça para um familiar contar uma história sua 
que aconteceu quando você ainda era bebê. 
Use sua boa memória e escreva essa história em 
uma folha de caderno, não se esqueça do título; 
 
2- Peça para a pessoa responsável por cozinhar 
na sua casa que te dê uma receita e a reescreva 
dobrando os ingredientes e depois faça o mesmo 
só que diminuindo esses ingredientes pela 
metade.  

1- Peça para um familiar contar uma história que 
tenha algo sobrenatural, pode ser de fantasma ou 
de bicho. Use sua boa memória e escreva essa 
história em uma folha de caderno; 
 
2- Jogo da Velha – convide alguém da sua família 
para jogar, é um jogo simples, você precisará de 
uma folha de papel para desenhar o tabuleiro e 
lápis ou canetas. O objetivo é preencher os 
espaços em branco com o X ou O. Quem 
conseguir uma sequência com três de um deles 
vence. 

 
 
 
 
Quarta 

1- A primeira fotografia tirada do alto foi feita de 
dentro de um balão. Como seria legal passear 
num balão! Imagine que está sobrevoando sua 
casa e desenhe o que poderia ver lá do alto; 
 
2- Observe na sua casa e escreva o nome de 
objetos, de pessoas ou até de seus sentimentos 
que possuam as sílabas JE, JI, GE ou GI. Ao todo 
serão 10 palavras (se precisar use outras 
palavras que saiba de memória). 

1- Hoje é dia de você anotar tudo o que fizer 
desde a hora em que se levantar. Mas, coloque 
os horários, por exemplo: acordei às 7h10, gastei 
5 minutos para lavar o rosto e escovar os dentes. 
Às 7h15 assisti TV por 30 minutos e parei às 
7h45. E assim por diante; 
 
2- Escreva de memória o nome dos estados que 
formam a região Sudeste. Em qual deles nós 
moramos? 

 
 
Quinta 

1- O desafio é criar um “Caça palavras” usando 
as palavras com JE, JI, GE ou GI da sua atividade 
de ontem; 
 
2- A água é necessária para a vida, portanto é 
preciso cuidar e economizar, para não faltar! 
Pesquise o que é feito em sua casa para não 
desperdiçar água. Registre e faça um desenho ou 
tire fotos. Mostre que você é um guardião da 
natureza! 

1- Observe na sua casa e escreva o nome de 
objetos, de pessoas ou até de seus sentimentos 
que possuam as letras X ou CH. Ao todo serão 10 
palavras (se precisar use outras palavras que 
saiba de memória); 
 
2- Desenhe somente objetos que tenham curvas 
(arredondadas) que você tem na sua casa e 
escreva seus nomes. Eles se parecem com quais 
figuras geométricas? 

 
 
 
Sexta 

1- Pense em uma espécie animal que você goste 
muito e escreva um pequeno texto com todas as 
informações que você conhece sobre esse tipo de 
animal. Observação: pode fazer uma lista com 
essas informações; 
 
2- Faça uma lista com os nomes de cada membro 
da sua família, pode incluir avós, tios, primos. 
Todos que você quiser e lembrar. Anote a idade 
de cada um e depois coloque os nomes 
começando do mais velho para o mais novo e 
depois do mais novo para o mais velho. 

1- Brinque de caça ao tesouro. Esconda algum 
objeto e escreva pistas para ajudar a encontrá-lo 
como: - ande oito passos e vire à direita, ou 
esquerda. Procure um objeto quadrado que tenha 
tampa e que seja colorido. (dentro desse objeto 
coloque outra pista como: vá para um local onde 
tem ferramentas). E assim por diante; 
 
2- Hoje você tem uma missão muito importante! 
Faça uma vistoria em todas as partes da sua 
casa. Se encontrar objetos com água parada, 
elimine rapidamente, pois só assim podemos 
acabar com os mosquitos da DENGUE! Faça um 
desenho ou tire uma foto da sua missão. 
 


