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Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção. 

Paulo Freire 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


 

Senhores Pais/Responsáveis/Crianças... 

 

Passar por momentos difíceis, faz parte da vida de todos.  

Por mais duro, áspero e difícil que o problema seja, tire algo bom.  

Se não temos como fugir desses fardos que, por vezes, são tão pesados 

que não conseguimos carregar, aproveite para crescer, mudar e faça desses 

momentos uma experiência para levar na vida toda.  

E lembre-se: Dias melhores sempre chegam.  

O importante é ser forte o suficiente para encarar tudo com muita coragem, 

afinal, a vitória não é para os fracos!           

Tenha paciência, pois de nada adianta você se abater e querer resolver tudo 

ao seu tempo. O segredo está em nunca parar de tentar, pois, quando menos você 

esperar, os problemas serão resolvidos e a dor se transformará em rica 

experiência.  

Encare os obstáculos como provas de que você pode vencer e jamais permita 

que eles se transformem em barreiras que te impeçam de prosseguir.     

Abraços afetuosos, 

Professores. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 

 

 



 

 

Resolva as adições com muita atenção: 

 



 



 

Escreva por extenso os números em evidência: 

455: _________________________________________________________ 

547: _________________________________________________________ 

695: _________________________________________________________ 

739: _________________________________________________________ 

816: _________________________________________________________ 

973: _________________________________________________________ 

 



 



EDUCAÇÃO FÍSICA 



Disciplina: Arte. 

 

Olá querido (a) aluno (a)! Tudo bem com você? Espero que sim. Estou com 

saudades de você, mas precisamos fazer o isolamento social, para que quando 

tudo passar estejamos todos bem e juntos novamente. Se cuidem. Beijos da 

profª  Lore. 

Atividade 01: Leia com atenção o texto. 

 

PROPORÇÃO NAS ARTES VISUAIS 

A proporção é uma das regras que os artistas utilizam para criar uma 

imagem. Você sabe o que isso significa?  

Observe essa foto que retrata uma escultura hiper-realista do artista 

australiano Ron Mueck. 

 

Mulher parada, de Ron Mueck, Japão, 2008. 

A mulher representada é muito maior que a pessoa que a observa, ou seja, 

ela tem uma dimensão muito maior do que a de um ser humano. As partes de seu 

corpo, no entanto, estão proporcionais entre si. 

 Nesse caso, os elementos que compõem a escultura são proporcionais entre 

si. Portanto, proporcionalidade se estabelece na comparação de elementos. 

 



  

Observe agora uma escultura do artista argentino Gerardo Feldstein. 

 

 

Remocracia, de Gerardo Feldstein. Técnica mista, 2012. 

O que há de estranho nesta imagem que não encontramos na escultura de 

Ron Mueck? - Na escultura de Ron Mueck, os elementos são proporcionais, 

apesar da dimensão irreal. Na obra de Feldstein, as mãos e braços da personagem 

são desproporcionais em relação ao seu corpo. 

Podemos afirmar então que essa figura humana tem uma área 

desproporcional em relação ao restante do corpo. 

 

Atividade 02. Quando um artista deforma uma imagem para criar um efeito 

que gerará impacto no público, esse tipo de criação é chamado de ESTILIZAÇÃO.  

 

Portanto, agora querido aluno (a) que você já estudou sobre proporção, você irá 

fazer no espaço abaixo um desenho DESPROPORCIONAL, lembre-se, 

desproporcional é quando o desenho é deformado. Quem tiver acesso a internet 

poderá pesquisar sobre a obra de Tarsila do Amaral “Abaporu", esta obra é um 

exemplo de pintura desproporcional. 



 

 
 

 

 



ATIVIDADES DE INGLÊS 

TEACHER: RENARA LOUREIRO 

NAME: _________________________________________________GRADE: 4th. 

 

GREETINGS  

1- Vamos relembrar os “greetings” (cumprimentos). Leia em voz alta os 

vocabulários abaixo:  

HI: OI                                HELLO: OLÁ                     GOOD MORNING: BOM DIA!       

GOOD AFTERNOON: BOA TARDE!              GOOD EVENING: BOA NOITE! (AO 

CHEGAR)  

GOOD NIGHT: BOA NOITE! (AO SAIR)              GOOD BYE: TCHAU/ ADEUS!  

2- Complete:  

A) H__ __ __O                                    B) __ __                                  C) G __ __ D 

BY__  

D) GOOD N__ __ __ __                      E) GOO__ AF__ __ __ __ __ __ __ 

F) G __ __ D M__ R__I__G 

 

3- Word Search:  

 



PROFESSORA: Andréia Fabiana Sichelero Verdi 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA              TURMA: 4° ANO 

ALUNO: ___________________________________ 

 

 

O COMPUTADOR 

O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente, na 

forma de dados e pode ser programado para as mais diversas tarefas. 

 

As fases do processamento são: 

 

1. Unidade de Entrada de Dados (Informações iniciais) 

2. Unidade Central de Processamento (Instruções) 

3. Unidade de Saída de Dados (Resultados) 

 

Vamos supor que você solicitou ao computador somar 1 + 1 

 

 

 



Lembre-se que você pode guardar os resultados na memória. 

HARDWARE 

É a parte física do computador, ou seja, o conjunto de dispositivos responsáveis 

pelo processamento das informações. Exemplo: Teclado, Mouse, Vídeo, 

Impressora, Microfone, Caixas de som, etc. 

 

TECLADO 

Dispositivo conectado ao computador e usado para digitar informações e 

instruções. Inclui teclas de máquina de escrever padrão e teclas especiais. 

MOUSE 

Dispositivo de entrada que permite mover o ponto de inserção na tela, selecionar 

texto, selecionar comandos e executar outras operações. 

 

VÍDEO 

Dispositivo que exibe textos e imagens gerados pelo computador, semelhante a 

uma tela de TV. 

 

IMPRESSORA 

Dispositivo que produz cópia em papel das informações do computador. 

 

MICROFONE 

Dispositivo de entrada que permite gravar o som na memória do computador. 

 

CAIXA DE SOM 

Dispositivo de saída que permite executar o som gravado na memória do 

computador. 

 

SOFTWARE 

São programas (conjunto de instruções) necessários para que o computador possa 

realizar tarefas, auxiliando e agilizando o trabalho do usuário. Exemplo: Windows 

Vista, Word Vista, etc. 



 

WINDOWS VISTA 

Ambiente operacional que oferece interface gráfica (melhor que a interface do 

DOS) e permite que se aprenda a usar um programa muito mais intuitivamente e 

de maneira mais fácil. Com o Microsoft Windows pode-se gerenciar o sistema de 

computador, executar programas, copiar arquivos etc. 

 

WORD VISTA 

Crie e edite documentos com aparência profissional, como cartas, artigos, 

relatórios e livretos, usando a Microsoft Office Word. 

 

1. Responda completando a frase com Hardware ou Software: 

a) O teclado é um: ________________________________   

b) O Windows é um: ______________________________ 

c) A Internet é um: _______________________________ 

d) O Gabinete é um: ______________________________ 

 

2. Cite 2 exemplos de periféricos de ENTRADA e 2 periféricos de SAÍDA. 

Entrada 

 

 

 

 

 

Sucesso em suas atividades! 

Saída 

 

 


