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1)Resolva os probleminhas usando a multiplicação:
a)Camila tem 8 caixas com 35 bombons em cada uma. Quantos bombons Camila tem?

R:_________________________________

b)Um alfaiate comprou 9 peças de tecidos com 30 metros cada uma. Quantos metros de
tecido o alfaiate comprou?

R:_________________________________

c)Papai distribuiu 375 caixas contendo 4 chocolates cada uma. Quantos chocolates
foram distribuídos?

R:_________________________________

d)Em uma estante há 5 prateleiras com 68 livros cada uma.Quantos livros há na
estante?

R:_________________________________

e)Um livro tem 356 páginas. Quantas páginas haverá em 7 livros iguais?

R:_________________________________

f) Colei 7 figurinhas em cada página de um álbum. Esse álbum tem uma centena de
páginas. Quantas figurinhas eu colei?

R:_________________________________
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O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, resultado da mistura entre
indígenas, africanos , europeus e outros imigrantes.
Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles
vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos. Por isso traziam consigo
diferentes hábitos e tradições. Ao desembarcarem em terras brasileiras, eram vendidos como
mercadoria para os senhores da terra.
Leia este poema de Castro Alves e responda as questões:

A canção do africano
Lá na úmida senzala
Sentado na estreita sala,
Junto ao braseiro, no chão,
Entoa o escravo seu canto,
E ao cantar corre-lhe em pranto
Saudades do seu torrão...
[...]
”Minha terra é lá bem longe,
Das bandas de onde o sol vem;
Esta terra é mais bonita,
Mas à outra eu quero bem!
[...]
Lá todos vivem felizes,
Todos dançam no terreiro;
A gente lá não se vende
Como aqui, só por dinheiro.“
[...]
O escravo então foi deitar-se,
Pois tinha de levantar-se
Bem antes do sol nascer,
E se tardasse, coitado,
Teria de ser surrado,
Bastava escravo ser.
[...]
Castro Alves. Poesias completas.
Rio de Janeiro: Ediouro, 2005.p.100.

a)De que trata o poema?__________________________________________________
______________________________________________________________________
b)O que é senzala?_______________________________________________________
______________________________________________________________________
c)Escreva a que lugares se referem as palavras sublinhadas na terceira estrofe._______
______________________________________________________________________
d)No poema, o que o escravo quer dizer nos versos ”A gente lá não se vende/ Como
aqui só por dinheiro.“_____________________________________________________
______________________________________________________________________
e)Em qual estrofe o escravo fala da beleza das terras brasileiras?__________________
______________________________________________________________________
f) No espaço, ao lado do poema , faça uma bonita ilustração de acordo com o poema.
g)Que tipo de sentimento do escravo podemos perceber ao lermos o poema?
(

) alegria

(

) satisfação

(

) tristeza

(

) coragem

h)O negro africano é dos povos que influenciou muito na diversidade étnica e cultural
brasileira.Porém , a sua vinda para o Brasil não foi por vontade própria. Como foi que
eles chegaram aqui?
(

) Vieram para passear.

(

) Vieram para passar um final de semana e acabaram ficando.

(

) Foram trazidos para ser escravizados.

(

) Vieram para passear de navio.

i)Na última estrofe, o poeta de um castigo que o escravo poderia receber se acordasse
tarde. Que castigo é esse?_________________________________________________
j)Complete a frase com o verso correto, esse verso está na última estrofe.
Na realidade, não precisava do escravo cometer nenhum tipo de erro para ser
castigado, pois _________________________________________________________.
k)Qual é a sua opinião sobre esta situação de escravidão que que os negros africanos
foram obrigados a viver?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3)Assim como os indígenas,os negros também influenciaram muito na cultura brasileira.
Vamos pesquisar e descobrir um pouquinho sobre esse assunto.

4)Ilustre a sua pequena pesquisa aqui nesse espaço.(pode desenhar ou colar)
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A linha, assim como o ponto, é elemento essencial na composição visual. A linha
está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso redor,
especialmente na natureza. Observe a folha de uma árvore! Quantas linhas não possui?
Inúmeras não é mesmo? Os nossos cabelos também são exemplos de linhas: se são
lisos são linhas retas, se são crespos, encaracolados ou cacheados são linhas curvas,
onduladas ou espiraladas.
A linha é obtida através de infinitos pontos. Também é obtida através do “rastro”
de um ponto. Quando se coloca um ponto em movimento, ele forma uma linha. A linha
é o elemento básico de todo grafismo e um dos mais usados. Representa a forma de
expressão mais simples e pura, porém também a mais dinâmica e variada.
Podemos classificar as linhas da seguinte maneira:
1 - Quanto à forma a linha pode ser:

–

2- Quanto à posição a linha pode ser:

3 - Quanto ao traçado a linha pode ser:

2) Leia a tirinha de Maurício de Sousa:

a)Marque a resposta correta:
(
(
(
(

)
)
)
)

A
A
A
A

tirinha
tirinha
tirinha
tirinha

faz uma brincadeira sobre o fato do personagem Bidu não tomar banho.
fala do aquecimento global.
faz uma brincadeira sobre as mudanças de estado físico da água.
de Maurício de Souza brinca com um pacote surpresa para Bidu .

b)Quanto aos estados físicos da água, podemos dizer que:
(
(
(
(

)No
)No
)No
)No

1º
2º
1º
1º

quadrinho
quadrinho
quadrinho
quadrinho

a
a
a
a

água
água
água
água

está
está
está
está

representada
representada
representada
representada

no
no
no
no

estado
estado
estado
estado

sólido.
gasoso.
líquido.
gasoso.

c)De acordo com a leitura que você fez , na página anterior, classifique quanto à forma ,
as linhas da água em cada quadrinho:

d)Escolha apenas uma forma de linha para fazer um desenho no espaço abaixo.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO RELIGIOSO
TURMA:4º ANO G.R.

PROF.:FÁBIA LUIZA EMISSÃO:18/05/2020 DEVOLUÇÃO:25/05/2020

Gratidão
Reconhecimento; agradecimento.
Para refletir:
Devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós.
A gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido.
Tendo gratidão temos maiores chances de sermos reconhecidos como amigo de verdade.
A gratidão é uma virtude com fontes de possibilidades.
A gratidão é o grande segredo do êxito nos relacionamentos.

1)Pinte de vermelho os quadrados assinalados com *.
2)Copie a frase formada pelas letras que sobraram.

E*
F*
L*
J*
C*

A*
T*
X*
M*
O*

D
F*
V*
N*
D

E
S
Q*
A
E

V
E
G
E*
U

E
R
R
V*
S

M
Z*
A
E*
V*

O
A*
T
J*
A*

S
D*
O
S*
R*

S*
E*
S
W*
M*

__________________________________________________________
3)Vamos escolher entre as afirmações que estão misturadas, aquelas que são motivos
de AGRADECIMENTO.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Povos sem terra.
Muitas flores.
Rios cheios de peixes.
Campos verdes.
Florestas conservadas.
Saúde.
Lindos parques.
Árvores mortas.
Campos secos.
Florestas devastadas.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Terras improdutivas.
) Indígenas tristes.
) Rios poluídos.
) Ar poluído.
) Fartura.
) Educação para todos.
) Famílias tristes.
) Rios limpos.
) Ar puro.
) Pessoas felizes.
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Vamos aprender?










Vôlei - A bola só pode ser jogada com as mãos.
Golfe – Só é permitido jogar com o taco.
Handebol – Só pode ser jogado com as mãos.
Basquete - A bola só pode ser jogada com as mãos.
Futsal – Só pode ser jogado com os pés.
Futebol de campo – Em regra, se joga com os pés.
Beisebol - É um jogo de taco e bola.
Futebol americano – É jogo que se usa as mãos.
Boliche – Só pode ser jogado com as mãos.

1) Marque (V) quando verdadeiro e (F) quando falso.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Posso chutar a bola de vôlei.
) É permitido jogar vôlei com os pés.
) No golfe é permitido jogar com os pés.
) No basquete é permitido jogar a bola com os pés e marcar pontos.
) No handebol só é permitido arremessar a bola com as mãos.
) No futebol de campo é permitido fazer gol arremessando a bola com as mãos.
) No handebol é permitido chutar a bola no gol.
) No futebol americano só pode arremessar a bola com as mãos.
) É permitido chutar a bola de futebol de campo.

Observação: Copie as atividades no verso da folha.

