NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
CIÊNCIAS

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
SEGUNDA-FEIRA 01/06/2020

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
PROFESSORA:
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
GEOGRAFIA
TERÇA-FEIRA 02/06/2020
1-Para a correta interpretação de um mapa, é necessário considerar alguns elementos
importantes. Observe o mapa do texto ao lado e complete as frases abaixo com as palavras do
quadro.

ESCALA

TÍTULO

LEGENDA

a. O ________________________ indica o que o mapa está representando.
B_O

significado de cada símbolo ou cor no mapa é explicado na ___________________.
c-A _______________________________de um mapa indica quantas vezes a área
representada foi reduzida.
2- Observe o mapa a seguir e identifique suas partes.

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
HISTÓRIA

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
QUARTA-FEIRA 03/06/2020
Encontre na caça, as palavras em destaque no texto.

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
PROFESSORA:
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
PORTUGUÊS
SEGUNDA-FEIRA 01/06/2020
Assista ao vídeo a seguir com atenção: Música - Leilão de Jardim - Julia Bueno - Poesia de
Cecília Meirelles - Música para Crianças

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=x1IaU-5f7rQ
Leia o texto.

1) Qual é o título desse poema?
___________________________________________________________________
2). Quem escreveu esse poema?
___________________________________________________________________
3). Nesse poema o autor/a autora está comprando ou vendendo?
___________________________________________________________________
4) O que você compraria? Por quê?
___________________________________________________________________
5). Há nesse poema palavras que rimam. Escreva 6 dessas palavras.
__________________________________

__________________________

__________________________________

__________________________

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
PORTUGUÊS

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
TERÇA-FEIRA 02/06/2020

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
PORTUGUÊS

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
QUARTA-FEIRA 03/06/2020
O BURRICO E OS LIVROS

O pequeno burrico não gostava nem um pouco de estudar.
Em vez de ir à escola, como seus companheiros, divertia-se passeando pelo campo.
Um dia teve uma idéia:
__Aprender tudo o que está nos livros é muito difícil. Se eu comesse todos eles, aprenderia
uma porção de coisas e não precisaria ir à escola...
E, sem pensar duas vezes, começou a engolir todos os livros sem deixar uma página...
A partir daquele momento, o burrico sentiu-se sábio e orgulhoso de todo o conhecimento que
havia adquirido.
__ Quando chegar à escola, farei uma apresentação de tudo que aprendi para meus colegas.
Eles nem vão acreditar!
Na escola, os colegas esperaram com atenção seus ensinamentos. Mas, quando o burrico
abriu a boca, só conseguiu soltar um enorme zurro!
Ao ouvi-lo, todos riram do orgulhoso burrico e o expulsaram da classe.
Depois da vergonha que passou diante de todos os seus colegas, o burrico compreendeu que,
se quisesse aprender, teria que fazer como seus amigos: estudar bastante. E depois desse dia,
nunca mais faltou à escola.
Tradução de Maria Luísa Lima Paz. Fábulas favoritas.
São Paulo, Girassol Brasil,2004.

INTERPRETAÇÃO
1. Qual é o título do texto?
______________________________________________________________________
2. Quem escreveu este texto?
______________________________________________________________________
3. O que o burrico fazia em vez de ir à escola?
______________________________________________________________________
4. O que ele resolveu fazer para aprender as coisas que estavam nos livros?
______________________________________________________________________
5. O que saiu de sua boca na escola, quando todos esperavam os seus ensinamentos?
______________________________________________________________________
6- O que o burrico aprendeu depois da vergonha que passou?
______________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
PORTUGUÊS

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
QUINTA-FEIRA 04/06/2020

Sem casa
Tem gente que não tem casa

Ilustre o texto.

mora ao léu, debaixo da ponte.
No céu a lua espia
Esse monte de gente na rua,
Como se fosse papel
Gente tem que ter onde morar,
Um canto, um quarto, uma cama
Para no fim do dia guardar o corpo
Cansado, com carinho, com cuidado,
Porque o corpo é a casa dos pensamentos.
(MURRAY, Roseana. Casas. São Paulo: Formato Editorial)
a. O texto trata de gente que
(A) gosta de morar na rua. (B) mora em um só quarto.
(C) não gosta de palácio.(D) não tem onde morar.
b. O trecho “um canto, um quarto, uma cama” (linha 07) significa ter
(A) uma casa bonita.(B) um lugar para morar.
(C) uma casa grande.(D) um lugar para visitar.
c. De acordo com a sequência do texto, guardar o corpo é o mesmo que
(A) empacotar o corpo.(B) descansar o corpo.
(C) esconder o corpo.(D) acarinhar o corpo.

Complete o quadro, seguindo o exemplo:
Palavra
Papel
sofá
fábula
casa
léu
pensamento
cuidado

Sílabas
Pa-pel

Sílaba tônica
pel

Classificação
oxítona

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
MATEMÁTICA

120

122

10

20

30

60

61

61

10

12

14

80

82

83

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
SEGUNDA-FEIRA 01/06/2020

124

2-PINTE DE 2 EM 2:
2
5
13
4
11
16
6
8
14
9
10
12

21
18
17
22

22
20
25
20

24
26
27
23

30
28
31
29

32
34
36
38

35
44
42
40

45
46
48
50

3-COMPLETE O QUADRO COM O QUE VEM ANTES E O QUE VEM DEPOIS:
105
115
125
135
145
4-RESOLVA AS ADIÇÕES MENTALMENTE:
10 + 50 =_____10 + 90= ______
30 + 70 =______20 + 80 =_____
60 + 50 =_____50 + 30 =______
40 + 40 = ______ 60 + 30 = ___ __
70 + 80 = _____90 + 40 = ______
5-RESOLVA AS SUBTRAÇÕES MENTALMENTE:
80 – 10 = ___
6 5 – 15 = ___
60 – 20= ___
75 – 25 = ___
80 – 40 = ___
30 – 10 = ___
90 – 60 = ___
90 – 50 = ___
80 – 70 = ___
50 – 30 = ___

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
MATEMÁTICA

202

204

206

100

200

300

505

510

515

1003

1006

1009

820

822

824

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
TERÇA-FEIRA 02/06/2020

2-Complete de 2 em 2

2-Complete de 2 em 2:
100 – 102 – 104 - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ ___
250 – 252 – 254 - ___ - ___ - ___ _ ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ ___
3-Complete o quadro com o que vem antes e o que vem depois:

755
765
775
785
795
4-Resolva as adições mentalmente:
200 + 10 + 5 =___
300 + 50 =___
200 + 2 =___
400 + 40 + 4 = ___
400 + 30 = ___

400 + 10 + 9= ___
404 + 8 =___
500 + 30 + 4=___
600 + 30 = ___
900 + 30 = ___

5-Resolva as subtrações mentalmente:
850 – 10 = ___
600 – 200 = ___
860 – 20 = ___
60 – 40 = ___
780 – 40 = ___
600 – 30 = ___

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
MATEMÁTICA

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
QUARTA-FEIRA 03/06/2020

1-Dona Lurdes fez 497 coxinhas para a festinha em sua casa. Ela repartiu as coxinhas
igualmente entre 4 bandejas.
a) Quantas coxinhas ela colocou em cada bandeja? Quantas restaram?

R:__________________________________________________________________________
b) Dona Lurdes fez também 7 dúzias de bolinhas de queijo para a festinha. Quantas bolinhas de
queijo ela fez ao todo?

R:__________________________________________________________________________
c) Ela fez também 250 quibes, 589 brigadeiros e 469 beijinhos. Quantos docinhos ela fez ao
todo?

R:__________________________________________________________________________
2- Camilo tem 68 anos e está casado com Renata há 37 anos. Com quantos anos Camilo se
casou ?

R:__________________________________________________________________________
3-Paulo vende trufas na feira. Ele coloca as trufas em caixinhas que cabem 6 trufas. Sábado ele
vendeu 46 caixinhas cheias de trufas. Quantas trufas foram vendidas por Paulo no sábado?

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
MATEMÁTICA

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
QUINTA-FEIRA 04/06/2020

1. Fernanda tem uma caixa com 180 figurinhas e Fábio tem 112. A quantidade de
figurinhas que Fábio tem a menos que Fernanda é
a) 68 figurinhas.
b) 72 figurinhas.
c) 292 figurinhas.
d) 392 figurinhas.
2. Joguei videogame com minha irmã. Ela fez 2.410 pontos, ou seja, 530 a mais
que eu. Quantos pontos eu fiz?
A) 1.880
B) 1.980
C) 2.120
D) 2.940
3. Jonas e Lelé apostaram uma corrida. Jonas correu 485 metros. Lelé correu 266
metros. Quantos metros Jonas correu a mais que Lelé
A) 219
B) 221
C) 641
D) 751
4. Marina tinha 939 figurinhas. Ela resolveu dar algumas para sua colega Roberta e
Ficou com 768. Quantas figurinhas Marina deu para Roberta?
A) 171
B) 271
C) 1.697
D) 1.707
5. Pedro mede 115 centímetros e seu pai mede 186 centímetros. Qual a diferença
de altura entre eles?
A) 301 centímetros.
B) 291 centímetros.
C) 71 centímetros.
D) 51 centímetros.
6. Márcia foi a uma loja de roupas e não resistiu: gastou 135 reais e ficou com
apenas85 reais em sua conta bancária. Antes disso, quanto Márcia tinha na conta?
A) 50 reais.
B) 150 reais.
C) 210 reais.
D) 220 reais.

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
ARTE / RELIGIÃO

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
SEXTA-FEIRA 05/06/2020

Leia o texto com bastante atenção
CONFIANÇA
"
A fé apresenta várias facetas. No entanto, a faceta mais brilhante é a confiança! Todos nós temos
confiança e decidimos o que vamos fazer com ela. Decidimos em quem e no que colocamos nossa
confiança.
Temos que nos lembrar de quem nos livrou no passado e saber quem é que vai nos livrar de
problemas no presente. Depois, temos que colocar a nossa confiança no lugar certo, que é somente
Deus.
A confiança apresenta algumas qualidades que a identificam. A confiança não é triste porque ela
entrou no descanso de Deus. A confiança não é confusa porque não necessita de se inclinar em seu
próprio entendimento. A confiança não se deixa levar por raciocínios sem propósito, ela permite que
Deus seja Deus. Em que você tem colocado a sua confiança? A sua confiança está em seu trabalho,
patrão, talentos naturais ou amigos?
Talvez você confie em você mesmo, em seus sucessos passados, educação ou bens.
Todas estas coisas são temporais. Estão sujeitas a mudar. "Só o Senhor não muda. Somente Ele é a
rocha que não pode ser movida".
Escolha colocar sua confiança em Deus. Isso requer uma fé maior, mas os benefícios serão maiores
ainda. Fale assim: "Confio no Senhor de todo meu coração e com toda a minha mente. Não me apoiarei
em meu próprio entendimento ou em minha introspecção."
Deixe Deus agir em sua vida; somente assim veremos com mais clareza tudo o que está ao nosso
redor e nem sequer olhamos com os olhos do coração!
Autor
desconhecido
1) Pesquise o significado da palavra “confiança”.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) Desenhe e pinte sob este arco-íris as pessoas que você mais confia.

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
PORTUGUÊS/MATEMÁTICA

PROFESSORA:
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
SEXTA-FEIRA 05/06/2020

Escreva, no nesse espaço acima as 7 palavras que você encontrou.

Matemática
1. A turma do Catapimba e a turma do Passa-por-Cima registraram, em uma tabela, os gols que
fizeram durante o jogo de futebol.
Observe a tabela abaixo e responda.
1º tempo

2º tempo

Turma do Catapimba

12

16

Turma do Passa-por-Cima

10

14

a) Que turma fez mais gols no primeiro tempo?
________________________________________________
b) Que turma fez mais gols no segundo tempo?
________________________________________________
c) Quantos gols fez a Turma do Catapimba nos dois tempos?
_____________________________________
d) Quantos gols fez a Turma do Passa-por-Cima na partida?
______________________________________

NOME:
SÉRIE: 4º ANO
DATA DE ENVIO: 01/06/2020
EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSORA: MICHELE
DATA DE ENTREGA:08/06/2020
SEXTA-FEIRA 05/06/2020
Atividade de Educação Física

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento:Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF01P4)
1 –Liste o nome dos jogos e brincadeiras que você consegue identificar nas imagens abaixo:

2- Realiza uma entrevista com uma
pessoa da sua família, para descobrir como e o que jogavam quando tinha a idade de vocês.
Anote as respostas.
Perguntas:

Respostas:

1-Idade

1-

2-Nome do jogo

2-

3-Número de participantes

3-

4-Local do jogo

4-

5-Principais regras

5-

6-Quem ensinou a jogar

6-

