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As Lendas Folclóricas representam o  conjunto de estórias e contos narrados pelo povo que são 

transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Fonte: site Toda matéria 

LEIA A LENDA ABAIXO: 

Boto   
  

O Boto é uma animal mamífero, parecido com um golfinho, que  vive  nas  águas dos  rios.  
O Boto- cor – de- rosa que deu origem à lenda do Boto nas águas da Bacia Amazônica Brasileira. Diz a 
lenda que ao anoitecer o Boto se transforma em um belo rapaz, alto e forte que sai das águas a procura 
de diversão, festas e uma namorada. Antes do amanhecer ele tem que voltar para o rio, pois   senão   
transforma-se    em    boto    novamente.   Algumas pessoas relatam que o boto se transforma em um 
rapaz elegante, bem vestido e que sempre usa chapéu (para esconder     um     orifício     que     possui      
na      cabeça).  Nas festas ele geralmente seduz alguma mulher bonita, a convida para dançar e depois 
saem da festa para namorar.  
Antes do amanhecer ele retorna ao rio, deixando a namorada que geralmente não torna a vê-lo. 
Pouco tempo depois  a  moça  descobre  que  ficou  grávida  do  tal  moço.   Na região Amazônica 
sempre que uma moça solteira engravida suspeita-se    logo    que    se    trata    de    um    filho    do  
boto.  

Fonte: site Mensagens com amor  

 

Estudando o texto: 

1) O que são lendas? 

___________________________________________________________________________ 

2) São fatos reais?  

___________________________________________________________________________ 

Segundo a lenda o Boto vive nas águas da Bacia Amazônica brasileira. 
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3) Pinte no mapa de rosa a região do Brasil em 

que o boto vive e preencha os dados de 

localização do mesmo:  

LOCALIZAÇÃO DO BOTO: 

A)PLANETA:_______________________ 

B)HEMISFÉRIO: ______________________ 

B)CONTINENTE:_________________________ 

C)PAÍS: ________________________________ 

D)REGIÃO:____________________________ 

E)ESTADO:____________________________ 

4) Como o Boto aparece nas festas?_______________________________________________ 

5) O que acontece com as moças que são seduzidas pelo belo 
rapaz?__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6)Quando é que dizem que uma criança é filha do boto? _______________________________ 

7) Segundo a lenda quem é o boto?________________________________________________ 

8) Quando o Boto sai do rio?______________________________________________________ 

9) Retire do texto palavras: 

 

MONOSSÍLABA 
(UMASÍLABA) 

DISSÍLABA 
(DUAS SÍLABAS) 

TRISSÍLABA 
(TRÊS SÍLABAS) 

POLISSÍLABA 
(QUATRO OU MAIS SÍLABAS) 
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4º ano Matemática  

 

Na coletânea anterior começamos a aprender sobre o sistema monetário. Por isso vamos 

continuar com esse assunto hoje. Responda as atividades abaixo com atenção. 

 

1) Observe os objetos abaixo e responda de acordo com os preços. Não se esqueça de fazer 

as contas. 

 

 

 

 

 

 

a) Qual objeto custa mais caro? Qual é o seu valor? 

 

b) E qual objeto custa mais barato? Qual é o seu valor? 

 

c)  Mariana comprou a bolsa e o anel. Qual foi o valor gasto por ela? 

 

d) Se eu comprar o vestido e pagar com uma nota de R$100,00 quanto receberei de troco? 

 

e) João comprou o par de sapatos e o conjunto de joias para sua esposa no dia do seu 

aniversário. Quanto ele gastou no total? 

 

f) Calcule quanto pagarei se comprar todos os objetos acima. 

 

 

2) Observe as notas abaixo e dê o valor de cada uma. Faça como no exemplo: 
 

Exemplo: 

 
DOIS REAIS - R$ 2,00 
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   ____________________________________ 

 

   

  _ ____________________________________ 

 

 

  ____________________________________ 

 

 

   _____________________________________ 

 

 

 

 ______________________________________ 

 

3) Arme e efetue as operações abaixo: 

 

a) 234 + 148= 

b) 649 + 453= 

c) 673 – 531= 

d) 843 – 532= 

e) 12 x 3= 

f) 15 x 7= 

g) 18 x 5= 
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CIÊNCIAS 4º ANO 

AS ETAPAS DA VIDA 

Todos os seres vivos passam por diferentes etapas em sua vida, podemos dizer no geral 

que os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e depois de 

algum tempo morrem. Chamamos o conjunto dessas etapas de etapas da vida. 

 

 

Baseado no texto acima você deverá produzir um pequeno texto com o título: 

 “Todos os seres vivos passam por etapas de vida”. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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GEOGRAFIA 4º ano 

Unidades político administrativas do Brasil 

O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. 

O Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, onde fica Brasília, capital do país 

a sede do governo brasileiro. 

O sistema de governo do Brasil é a República federativa Presidencialista. 

Quem governa o Brasil é o presidente da República, eleito para um mandato de quatro 

anos. 

Os estados são administrados pelos governadores. 

Os estados brasileiros estão divididos em partes menores, os municípios, que são 

administrados pelos prefeitos. 

Vivemos em uma democracia, palavra que quer dizer “ governo do povo “. Por isso nossos 

representantes – presidente, governadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, 

vereadores, senadores – são eleitos pelo povo. Nas eleições brasileiras o voto é secreto. 

                                             BRASIL POLITICO 
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                BRASIL POLITICO        

1) Observe o mapa do Brasil e pinte o estado onde 

você mora . 

2) Qual é o nome oficial do Brasil? 

                                                                     ___________________________________ 

                                                                        __________________________________ 

                                                                     3)Como o Brasil está dividido? 

                                                                  _____________________________________ 

                                                                ______________________________________ 

3) Qual é a capital do Brasil? 

                                                  _____________________________________________ 

                                            5) Onde a capital está localizada? 

______________________________________________________________________ 

6) Quem governa o nosso país? ___________________________________________ 

7) Quem administra os estados? __________________________________________ 

8) Complete: 

Os estados brasileiros estão divididos em ______________ menores chamados 

___________________. 

Quem governa os municípios são os _______________________. 

 

 

Inglês 4° Ano 

 

SUBJECT: ANIMALS 

 

EXERCISE 

01-Look at the Picture: 
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a-In the picture, you can see many animals. Check the correct animals. 

(  ) Giraffe                                                     (  ) Ox 

(  ) Horse                                                      (  ) Duck 

(  ) Cow                                                        (  ) Alligator 

(  ) Pig                                                          (  ) Goat 

(  ) Lion                                                        (  ) Cat 

(  ) Chick                                                      (  ) Rabbit 

(  ) Chicken                                                  (  ) Peacock 

(  ) Frog                                                       (  ) Mouse 

(  ) Rooster                                                  (  ) Sheep 

(  ) Fish                                                        (  ) Monkey 
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Arte 4° Ano 

 

Vamos trabalhar o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, criaremos a seguinte 

atividade descrita abaixo! 

 

Em seu caderno de Arte, você fará um lindo desenho, homenageando à todos os 

profissionais da educação, demonstrando qual o seu olhar sobre eles. Qual a melhor 

maneira que você encontrou para agradecer, dar reconhecimento por todos os esforços 

que estes profissionais têm lhe dado no decorrer de todos esses anos de estudo, e 

inclusive agora nesse período de quarentena! 

Use sua criatividade e esbanje nas cores também. 

Faça com todo carinho essa atividade criativa, e logo em seguida me envie uma foto sua 

segurando seu caderno apresentando o desenho! 

Acredito no seu potencial e sei que dará o seu melhor nessa tarefa! 

 

Educação Física 4° Ano 

Na aula de hoje, faremos duas atividades voltadas para o jogo da queimada. A primeira 

utiliza basicamente as mesmas regras da queimada, só que usando tampinhas. Siga o link 

de apoio para melhor entendimento: 

Link de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=h-MoTKVmXWI 

Na segunda atividade, pelo menos duas pessoas devem participar. A ideia é fazer um jogo 

de queimada individual, ou seja, um para cada lado. As regras serão basicamente as 

mesmas do jogo em si, porém, quando alguém for queimado, o adversário apenas soma 

um ponto. Assim, o jogo continua sem que o participante queimado mude de lugar. 

Observação: a bola pode ser substituída por uma bola de meia ou qualquer objeto macio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-MoTKVmXWI
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HISTÓRIA 4° Ano 

FOLCLORE UMA MISTURA DE COSTUMES E TRADIÇÕES 

Partindo do mesmo que no mês de agosto comemoramos o folclore. vamos conhecer um 

pouco dessa cultura. O folclore ou a cultura popular, é muito rica no Brasil, há muitas 

lendas folclóricas, riquíssimas heranças de uma tradição cultural. Quem quando criança 

não ouviu falar da Mula sem Cabeça ou do Saci Pererê? As datas folclóricas são mais 

comemoradas em alguns lugares do país do que em outros. É o caso da região sudeste 

do país, tanto que podemos ver através das comidas típicas do folclore, que em sua 

grande maioria, diversos pratos, também são considerados como comidas típicas dessas 

regiões 

 

                            RECEITA DE CANJICA                                            

Ingredientes: 

2 xícaras de canjica;1 caixinha de leite condensado;1 xícara de açúcar;2 xícaras de 
canjica;50g de coco ralado; 

Modo de preparo:  Um dia antes, coloque a canjica em um pote e deixe de molho por 
aproximadamente 12h. Coloque a canjica em uma panela de pressão, e coloque água 
até que fique três dedos acima da quantidade de canjica.Deixe cozinhar e quando a 
panela pegar pressão, conte 40 minutos. Transfira a canjica cozida para uma panela 
e, em fogo médio,  acrescente os outros ingredientes, mexendo até que misture bem 
e levante fervura, o que pode levar até 30 minutos. Quando o caldo estiver. 

Atividade: 
1- Agora você irá pesquisar com as pessoas de sua casa uma receita de comida típica, 

de tradição da sua família escrever em seu caderno e depois confeccionar um 
cartaz e apresentar a foto do trabalho para os seus colegas. 

 


