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ATIVIDADES 

EXTRAS 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Complete o desenho e pinte: 

 



 

  

  

  

  



 



 



Resolva as multiplicações: 

 



Resolva os problemas: 

 

R: ____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

R: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

R: _________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

R: __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

R: _________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 



CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE JUPIÁ. 

PROFESSORA: ANDRÉIA FABIANA SICHELERO VERDI. 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA             TURMA: 4° ANO 

ALUNO: _____________________________________________ 

 

MICROSOFT OFFICE POWER POINT 

 O Power Point é um programa destinado à criação e exibição de apresentações, de textos, 

gráficos, imagens, sons e animações. Através de ferramentas, podem ser criadas apresentações de 

forma simples e rápida. 

 Apresentação em slides é a forma de exibir um tema/assunto por partes. As apresentações 

podem ter diferentes utilidades, como: apresentar um trabalho escolar, apresentar um produto, contar 

uma história e etc. 

 

 

LAYOUT DE SLIDE 

 Layouts de slide contêm formatação, posicionamento e espaços reservados para todo o 

conteúdo que aparece em um slide. (Conteúdo como texto incluindo o corpo dos textos, listas com 

marcadores e títulos), tabelas, gráficos, SmartArt, filmes, sons, imagens e clip-art. 

Encontramos os layouts ao clicar sobre a opção de Novo Slide. Podemos também alterar o 

layout de um slide já criado através da opção Layout. Todas as opções encontram-se na Guia Pagina 

Inicial. 



 

DESIGN DO SLIDE 

Através da guia design é possível alterar a aparência do nosso slide. São temas com cores e 

fontes. 

 

Após escolher o tema desejado todos os outros slides já criados e os novos terão o mesmo 

tema. Observe os exemplos abaixo: 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 

Responda as questões abaixo: 

1- O Power Point é um programa destinado á criação e exibição de que? 

 

2- Quais utilidades podem ter uma apresentação de slides? 

 



3- O que é layout de slide? 

 

4- O que podemos fazer com a opção design do slide? 

       

 

ATIVIDADE PRÁTICA 

 Crie no Power Point uma apresentação com os conteúdos listados abaixo. 

 

1º Slide 

Título: As novas tecnologias 

2º Slide 

Quais são as novas tecnologias? 

3º Slide 

O que as novas tecnologias facilitam em nosso dia a dia? 

4º Slide 

Qual a importância de conhecer e estar por dentro das novas tecnologias? 

 

 

 

 

 

 



 

TEACHER: RENARA LOUREIRO  

NAME: _______________________________________________________GRADE: 4th. 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS 

CHRISTMAS/ NATAL 

1- Hi, students! Nessa apostila vamos trabalhar o conteúdo CHRISTMAS (NATAL), conheça alguns 

símbolos do Natal em inglês e encontre-os no Word Search (caça palavras):  

 



2- Pinte o SANTA CLAUS: 

 

 

 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!! 

KISSES FOR YOU!! 



EDUCAÇÃO FÍSICA   

Atividade: Digam-me ai quem não gosta de futebol? A maioria dos brasileiros adora 

futebol e o Brasil é o país do futebol. Nessa atividade você irá ligar os pontos em ordem 

alfabética para formar a quadra. Em seguida com ajuda de seus pais escreva o que 

podemos encontrar em um campo de futebol.  

 



ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

ESTAGIÁRIO: LUCAS COMUNELLO 

OBJETIVOS: APRENDIZADO DA RELAÇÃO NÚMERO-NUMERAL, BEM COMO OPERAÇÕES 

MATEMÁTICAS, NOÇÃO DE ESPAÇO, COORDENAÇÃO MOTORA, RACIOCÍNIO LÓGICO, 

CONCENTRAÇÃO TRABALHO EM GRUPO, BEM COMO A ÉTICA. 

 

JOGO DE BOLICHE COM PONTUAÇÃO: 

 

VIDEO: https://youtu.be/ktrjbdQg5Z4 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ktrjbdQg5Z4


                                     ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

ESTAGIÁRIO: MARLISON OLIVEIRA. 

 

OBJETIVOS: DESENVOLVER HABILIDADES MOTORAS DE SALTAR, PULAR COM UM OU 

DOIS PÉS, BUSCANDO ASSIM TAMBÉM DESENVOLVER A ATENÇÃO DOS ALUNOS.  

 

 

PULA CORDA EM CIRCULO 

 

VÍDEO: https://youtu.be/fJjIqJXBg2w 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fJjIqJXBg2w


Arte - Professora: Loreci                           Data: ______/_______/_________. 

Aluno (a):_______________________________________________________. 

 

MONUMENTOS DA CIDADE  

 Observe a foto que retrata uma estátua de Dom Pedro I, que proclamou a Independência do 

Brasil e depois responda. 

 

 

1. Como Dom Pedro I está representado nessa estátua? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Em sua opinião, por que Dom Pedro I foi homenageado com essa estátua? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

 Essa estátua de Dom Pedro I é considerada um monumento histórico. Esses monumentos 

fazem parte de identidade histórica e artística de um povo. Eles são construídos para celebrar datas 

comemorativas ou para homenagear pessoas ilustres, ou seja, pessoas que se destacaram por suas 

qualidades ou por alguma realização. 



 

 

 Em Minas Gerais, por exemplo, existem diversos casarões construídos há mais de 200 anos. 

Esses casarões mantêm viva a lembrança da época em que o ouro foi a riqueza da região. Por sua 

importância histórica, eles atualmente fazem parte do Patrimônio Cultural Brasileiro. 

 

Monumentos como forma de contestação 

 

 

 A escultura da página anterior representa uma mão espalmada para o céu, tendo em sua 

palma o mapa da América Latina como se fosse sangue escorrendo. Segundo Oscar Niemeyer, esse 

monumento representa a pobreza e as lutas dos povos latino-americanos.  



 

Atividade: 

1. Agora é a sua vez de projetar um monumento! Para isso siga as orientações: 

 

a. Escolha uma pessoa ou algo que você admire para homenagear com um monumento. Pode 

ser um amigo, um familiar, um artista ou, então, um brinquedo, um jogo, um filme de que você 

goste. 

 

b. Depois que você tiver feito a escolha, escreva na página seguinte algumas anotações tais 

como: 

- características que você considera interessante; 

- de que material será feito; 

- qual será o tamanho; 

- onde será instalada/colocado. 

 

c. Agora é só desenhar o seu projeto e colorir do jeito que achar melhor.  

A estátua abaixo foi instalada na beira da praia na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Anotações do projeto do seu monumento: 

• Características: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

• Material: _____________________________________________________ 

• Tamanho: ___________________________________________________ 

• Onde será colocado: ___________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 


