
 

“Em Jesus tudo temos e sem Ele tudo perdemos.” 
Santa Cândida 

                                                         

                                                                                                                                           4º ano 

 
ATIVIDADES DE INFORMÁTICA PARA O 4º ANO 

 
 

ATIVIDADES PRÁTICAS UTILIZANDO O PIVOT ANIMATOR 
 
 
O link abaixo contém um tutorial que aborda o processo de download e instalação da 
ferramenta Pivot Animator, que será o nosso foco principal de estudo. 
 
https://youtu.be/ZBfQx_U8vNE?list=PLYvgr4Czxoz3WNR2ivDpd0bbTiifo1PzH 
 
Após instado o Pivot Animator, o aluno deverá seguir o Playlist abaixo, para realizar uma 
série de atividades. 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvgr4Czxoz1zDgmRr23taAvEePeg8Z5g 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

JOGO DA MEMÓRIA VERBOS 
Abaixo do jogo, na mesma página, os alunos terão acesso a desenhos para colorir, 
atividades, outros jogos, propostas de trabalhos escolares e vídeos. Todos os itens 
possuem a mesma abordagem do jogo. 
 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-verbos 
 
 

CAÇA-PALAVRAS 
Você já sabe ler? Consegue encontrar palavras em um emaranhado de letras? Jogue o 
caça-palavras e mostre que você é fera na leitura! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/cacaPalavras/ 
 
 

JOGO DOS SINÔNIMOS  
Os alunos deverão relacionar palavras com mesmo valor semântico em três atividades: 
localizando palavras com mesmo significado, formando pares de cartas com palavras 
sinônimas e utilizando-as em variados contextos. 
 
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/jogo-dos-sinonimos/ 
 

 
DESCOBRINDO AS PALAVRAS  
Descobrir o nome das figuras para escrevê-lo corretamente no espaço adequado. 
 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/descobrindo-as-palavras/ 
 
 
TRABALHANDO COM PONTUAÇÃO 
O aluno conhecerá alguns sinais de pontuação e a importância de cada um deles no texto. 
Depois, trabalhará com exercícios, aplicando o que aprendeu. 
 
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/lingua-portuguesa/trabalhando-com-
pontuacao/ 
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BRUXA DOS ACENTOS    
Ela rouba os acentos gráficos das palavras, porém não é muito esperta, pois pensa que o 
til é um acento quando na verdade ele é um sinal gráfico de nasalização.  
Devolva os acentos para as palavras e, depois, derrube a bruxa da vassoura para que ela 
não saia à caça novamente! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/bruxaDosAcentos/ 
 
 

LIVROS LITERÁRIOS 
 

http://www.escolagames.com.br/livros/ 
 

 
CONJUGAÇÃO DE VERBOS 

 

https://conjuga-me.net/verbo-ser 
 

 
MATEMÁTICA 

 
ALGARISMOS ROMANOS  
Na Roma antiga, os gladiadores eram cercados de glória e mostravam suas habilidades 
dentro do Coliseu. Hoje, você vai voltar no tempo e comandar uma balista, máquina que 
atira dardos. Sua missão será coletar todas as moedas espalhadas pelo Coliseu. Acumule 
as moedas, converta o valor total para algarismo romano e continue no comando até se 
tornar um verdadeiro gladiador romano! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/algarismosRomanos/ 
 
 
JOGO DA MULTIPLICAÇÃO 
Abaixo do jogo, na mesma página, os alunos terão acesso a desenhos para colorir, 
atividades, outros jogos, propostas de trabalhos escolares e vídeos. Todos os itens 
possuem a mesma abordagem do jogo. 
 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-multiplicacao 
 
 
BATALHA DOS NÚMEROS 
Você conhece bem os números? Sabe usar os sinais de maior e menor? Escolha seu 
herói e participe de uma batalha divertida. Somente seus conhecimentos em Matemática 
podem te levar à vitória! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/batalhaNumeros/ 
 
 

TABUADA DO DINO 
O Dino quer brincar no mundo mágico e para isso precisa de sua ajuda com a tabuada. 
Escolha uma tabuada e responda às questões para começar uma grande aventura! 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/ 
 
 
VÁRIAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES MATEMÁTICAS E RELAÇÕES LÓGICAS 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/nota%C3%A7%C3%A3o-de-posi%C3%A7%C3%A3o-em-
n%C3%BAmeros-inteiros 
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https://br.ixl.com/math/4-ano/arredondamento 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/selecione-os-fatores-de-um-n%C3%BAmero 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/n%C3%BAmeros-primos-e-n%C3%A3o-primos 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/subtraia-os-n%C3%BAmeros-inteiros 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/represente-os-inteiros-na-linha-de-n%C3%BAmeros 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/compare-as-unidades-de-comprimento 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/compare-fra%C3%A7%C3%B5es-usando-modelos 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/compreenda-a-multiplica%C3%A7%C3%A3o 
 
https://br.ixl.com/math/4-ano/compreenda-a-divis%C3%A3o 
 

CIÊNCIAS 
 

DESCOBRINDO FONTES DE ENERGIA PARA O CORPO  
Nesta atividade, os alunos deverão montar quebra-cabeças com imagens de fontes de 
energia. 
 
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/ciencias/descobrindo-fontes-de-energia-
para-o-corpo/ 
 

 
ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES  
O aluno deverá estimar a quantidade de animais silvestres/domésticos que aparece na 
tela. Depois deverá separá-los de acordo com a legenda. Por fim, ele construirá o gráfico 
arrastando as imagens para cada setor. 
 
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/ciencias/animais-domesticos-e-silvestres/ 
 

GUERRA AO MOSQUITO  
O Aedes aegypti é pequenino, mas temível, pois sua picada transmite diversas doenças. 
Por esse motivo precisamos acabar com todos os focos do mosquito. Responda às 
questões feitas pelo comandante e entre para nosso batalhão. Cada pessoa, munida de 
informações e disposta a entrar para o combate, faz com que juntos possamos vencer 
essa guerra! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/guerraAoMosquito/?deviceType=computer 
 

 
MUSEU DOS DINOSSAUROS 
Você vai conhecer um pouco da história dos maiores animais que o planeta Terra já 
abrigou. Cada peça em exposição possui informações valiosas para quem deseja entrar 
na sala dos paleontólogos, pois o guarda só permite a entrada de quem entende do 
assunto. 
http://www.escolagames.com.br/jogos/museuDinossauros/ 
 
 

MAIS PROPOSTAS DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS 
 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/facil/ 
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https://br.ixl.com/ 
 
https://www.somatematica.com.br/ 
 
http://jogoseducativos24.com.br/ 
 
ÁRVORE GENEALÓGICA  
Eu sou o João, filho da Sílvia! Hoje veio uma ventania que bagunçou toda a minha árvore 
genealógica. Você pode me ajudar a organizá-la novamente? 
Venha comigo e conheça as pessoas que eu mais amo nesse mundo! 
 
http://www.escolagames.com.br/jogos/arvoreGenealogica/ 
 

 

APLICATIVOS PARA ANDROID E IOS: 
 
http://www.escolagames.com.br/aplicativos/ 
 
 

SITE PARA DIGITAÇÃO ONLINE 
 
https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingPT.php?key=brasil 
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