
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO 
ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE ÁLVARO VELHO 
ESCOLA EB1/JI N.1 LAVRADIO 
ESCOLA EB1/JI N.2 LAVRADIO 
ESCOLA EB1/JI DOS FIDALGUINHOS 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

Vai mais além nas tuas férias da Páscoa ( Plano de Ação Estratégico)  

Escola: Escola Básica do Lavradio 1 , 2 e Fidalguinhos  Ano: 4º ano    
 
 
 
 

Disciplina: Português    
 

Conteúdos: Produção escrita 

Gramática : Tempos verbais 

Atividades:  
- Aprende a descrever a paisagem que te rodeia. Onde vives? No campo, na cidade, na serra, junto 
ao mar? 
Planifica a tua descrição, no teu caderno de casa, de acordo com os seguintes aspetos: 
- Faz o levantamento dos elementos da natureza e/ou objetos que avistas da tua casa.  
- Escreve duas características (adjetivos) para cada um deles. 
- Estabelece comparações da paisagem, imaginando o que te fazem lembrar ou os sentimentos 
que despertam em ti. 
 A partir das tuas notas, escreve o texto descritivo da paisagem onde habitas. 
- Gramática: No caderno de casa, conjugar os seguintes verbos no Presente do Indicativo, Pretérito 
Perfeito e Pretérito Imperfeito: ser, estar e comer 
 
~ 

 
 
 

Conteúdos: Leitura e escrita  

Gramática-Flexão de verbos 

Atividades: Escreve um texto no teu caderno de T.P.C. com o seguinte título “As aventuras do 
Sol”. 

Imagina que o Sol foi passear ao Polo Norte. Como não estava acostumado com o frio, ficou 
congelado. Escreve um texto contando as aventuras do Sol nessa viagem e o que ele fez para 
descongelar. 
Não te esqueças do título! 
Gramática: escreve o verbo congelar no presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e futuro 
no teu caderno de T.P.C.  
 

 

 
 

 

 
 

Disciplina: Matemática 
 
 

Conteúdos: Números e operações  

Resolve as  operações no teu caderno de T.P.C. e escreve os resultados por extenso, por classes e 
ordens.  
239 658,58 X 79=                           849 612,56 – 395,33=                      783, 54 : 36 
 
 

 

 

Conteúdos: Geometria e  medida 

Atividades:  
Distingue prisma de pirâmide e dá exemplos de ambos. Podes cortar de panfletos publicitários/ 
revistas ou jornais 1 exemplo para cada sólido geométrico que conheças e cola-os no caderno de 
TPC 
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Conteúdos:  Resolução de problemas 

Pede ajuda aos teus pais e consultem a página 
https://www.mat.uc.pt/canguru/ 
No menu ARQUIVO irás encontrar as propostas da prova de 
matemática de 2019. Acede à Prova Mini Escolar III para 
alunos de 4.º ano. 
Podes realizar e no final conferir com as soluções que 
também te são apresentadas.  

 

 

 

 

Disciplina: Estudo do Meio 
 

 

Conteúdos: À descoberta do ambiente natural 

Atividades: Ao percurso que a água realiza na Terra chama-se ciclo da água 
- Descreve o ciclo da água, com base nas informações presentes no teu manual escolar. Podes 
fazer esse registo no caderno de casa. 

Conteúdos: À descoberta do ambiente natural e À descoberta das Inter-relações entre espaços. 

Atividades: Pede ajuda aos teus pais e consultem a 
página 
http://www.aprenderfacilrapido.org/estudodomeio4ano/. 
Terás acesso a 5 jogos interactivos, muito divertidos,  com  
conteúdos já desenvolvidos e a desenvolver. 
 

 

 

Disciplina: Expressões –Expressão Plástica     
 

Atividades: Elaboração de um cartão 

Utilizando diversos tipos de papel que tenhas em casa e cola elabora um cartão a desejar Feliz 
Páscoa para os membros da tua família. 
 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento     
 

Atividades: Pesquisar um tema na internet ou perguntando a um adulto da família 

Tens ouvido muitas coisa sobre quarentena, pesquisa e elabora um pequeno texto sobre este 
assunto. 

Disciplina: Educação Física    
 

Conteúdos: Deslocação e equilíbrio 

Atividades: 

Saltita pela casa com pés juntos, pé coxinho, a andar para trás e a correr para a frente. 
Experimenta fazer estas deslocações com 30 passos. Fácil! 
 

 

Bom trabalho! 

https://www.mat.uc.pt/canguru/
http://www.aprenderfacilrapido.org/estudodomeio4ano/

