
4º ANO A - Professora: Vanessa
                   Estagiária: Helô



MATEMÁTICA



O que sabemos sobre divisão?



“Eu sei que divisão tem a conta armada”

“Divisão é difícil”

“Dividir é separar em pedaços”

“Dividir tem que ser igual para todo mundo, não pode 
sobrar nada”



24:2= 
6754:35= 
500:5= 
245:5= 

Que estratégias vocês 
usariam para resolver os 
cálculos



Primeiras Estratégias



Multiplicação / Tabuadas



Decomposição



Algoritmo



https://drive.google.com/file/d/1_ZJymc9zuqk4qCvZjONk9i3U519ZP9eT/view


https://drive.google.com/file/d/1FzLuTUifpPakAYb90La4JLMe9Gu50i9r/view


LÍNGUA PORTUGUESA



Por que produzimos textos de autoria?



Texto de Autoria
▪ Identificar as características do gênero a ser produzido; 

▪ Ampliar repertório de leitura do gênero;

▪ Estabelecer relações entre os modelos e suas produções;

▪ Criar o conteúdo do seu texto a partir do gênero;

▪ Planejar a escrita do texto;

▪ Revisar.  



O que os alunos já viveram?

▪ Receitas

▪ Contos de duendes e gigantes

▪ Você sabia?

▪ Legendas de fotos 

▪ Biografias



Produções do 4º ano
Resenha

▪ Ficha técnica: Autor, ilustrador, editora, título, número de páginas, etc…
▪ Foto da capa
▪ Contar um pouco da história principal
▪ Contar sobre o gênero
▪ Falar sobre os personagens
▪ Não contar o final
▪ Fazer um convite ao leitor/ recomendação
▪ Deixar um suspense                                   
▪ Contar um pouco sobre o autor/ ilustrador
▪ Contar se ganhou algum prêmio
▪ Falar se faz parte de alguma coleção
▪ Dar sua opinião sobre o livro Registro coletivo



Produto Final
https://resenhasescolasanti.wordpress.com/

https://resenhasescolasanti.wordpress.com/


Adaptação de mito para texto teatral

O que precisa ter na adaptação do mito para texto teatral?

- As falas dos personagens, indicadas por seus nomes.

- As ações e emoções dos personagens durante a cena.

- Indicar a cena e o local.

- Verbos no presente.

- Narrador somente quando necessário.



https://drive.google.com/file/d/1SETP3BX1i1rz2cI81XNQWAl7zQOFceoH/view


Texto informativo
➢ Projeto interdisciplinar: Língua Portuguesa - 

Matemática - Ciências Naturais;

➢ Escolha do tema e pergunta norteadora;

➢ Pesquisa;

➢ Construção de gráfico.



Texto informativo
O que é necessário para escrever um texto informativo?

• Escolher o tema do texto.

• Pesquisar sobre o tema do texto.

• Planejamento dos assunto de cada parágrafo.

• Escrever de forma clara as informações.

• Pensar palavras e informações que "ligam" os parágrafos.

• Não mudar o tema do texto no meio da escrita.

• Revisar o texto.

• Não copiar informações das suas fontes de consulta. Se fizer isso, não esquecer de 

colocar a fonte.

• Pode colocar foto ou quadros informativos com legenda.



Texto informativo individual



Texto informativo individual



https://drive.google.com/file/d/1wgyy99_oAbMJPaONVwmmYImhw_k4Kron/view


Produto Final- 
Lançamento na Mostra 

de Trabalhos



Um pouquinho de Pedro Malasartes...

➢ Ampliação de repertório;

➢ Características do personagem;

➢ Características do cenário;

➢ Estrutura da história;

➢ Criação de conteúdo temático;

➢ Planejamento;

➢ Produção do texto;

➢ Revisão.



O que ainda está por vir...

O que está rolando...

▪ Fração

▪ Unidades de medidas 

▪ Massa, volume e 

flutuação 

▪ Escravidão

▪ Notícias

▪ Apresentação do 

teatro de sombras

▪ Produção de contos 

(Pedro Malasartes)

▪ Ângulos



MOMENTOS PARA RECORDAR...



https://drive.google.com/file/d/1I1wMj0xLFBtWk-WoJylvY6FA8mmXYtch/view

