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Observação: 

A partir desta quarta feira iniciaremos o uso da apostila, postaremos aqui as páginas, que 

deverão ser realizadas. Não precisa copiar ou tirar copias, realize as atividades na própria 

apostila. Além dessas serão postadas outras, onde os alunos deverão seguir as 

instruções para realizá-las. Algumas dessas atividades serão impressas na escola, 

portanto orientaremos no grupo os pais para retirarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12/08/2020 – Quarta Feira 

A partir dessa quarta feira iniciaremos o uso da apostila.  

Matemática  

(Realizar a atividade na apostila pg. 19 e 20.) 

Hoje vamos revisar os estudos de sequências e realizar algumas situações problemas.  

 

Português 

Utilize as folhas impressas na escola para realizar essa atividade. 

 

SINGULAR E PLURAL 

Já estudamos sobre singular e plural, vamos revisar e ampliar esse conceito. 

Leia atentamente e depois copie os conceitos no seu caderno de como passamos 

palavras com diferentes terminações para o plural. 

Conheça as diferentes maneiras de se formar o plural. 

Dizemos que uma palavra está no singular quando ela faz referência a apenas uma 

coisa. Exemplo: o cavalo. 

Quando temos duas ou mais coisas, já usamos as palavras no plural. Exemplo: os 
cavalos. 

Para formar o plural das palavras, é comum acrescentarmos o “S”. 

 

 

 

 



Mas existem outras formas de se fazer o plural. 

Para as palavras terminadas em “m” o plural é feito com “ns”. 
Exemplo: bombom – bombons, Jardim – Jardins 
 

Palavras terminadas em “ão” fazem o plural usando “ãos” ou “ões”. 
Exemplo: Melão – Melões, fogão – Fogões 
 

Observe o plural das palavras terminadas em al, el, ol: 
Exemplo: pastel -pastéis, animal – animais 
 

Existem ainda o plural das palavras terminadas em r, z, ês que é formado 
acrescentando “es”. 

Exemplo: amor – amores, luz – luzes, voz – vozes, mês - meses 

Atividade adaptada 

Fonte:https://escolakids.uol.com.br/portugues/singular-e-plural.htm 

Exercícios 

 
 

Fonte:https://escolakids.uol.com.br/portugues/singular-e-plural.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/singular-e-plural.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/singular-e-plural.htm


Fonte: https://ildetefips2.blogspot.com/2015/03/atividades-de-singular-e-plural-para-3.html 

Procure palavras no painel, escreva-as no quadro abaixo e coloque o seu plural:  

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÃO ÃOS 

     

  

  

ÃO ÕES  

     

  

  

AL, EL, IL IS 

     

  

  

OL,UL IS 

     

  

  

R, S, Z  ES 

     

  

  

https://ildetefips2.blogspot.com/2015/03/atividades-de-singular-e-plural-para-3.html


 

13/08/2020 – Quinta Feira 

Português 

(Realizar a atividade na apostila pg. 3, 4 e 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciências humanas 

Na semana passada no estudo sobre a história do Brasil estudamos os primeiros contatos 

dos indígenas e os europeus. Hoje vamos estudar um pouco sobre a mão de obra utilizada 

naquela época e de que forma isso ocorreu.   

Leia o texto atentamente, observe as ilustrações para que você possa entender um pouco 

sobre a história do Brasil. Copie e responda as questões no caderno (não precisa copiar o 

texto, pois esse conteúdo faz parte do livro Buriti. Utilize o livro como consulta para 

responder as questões (Pg. 110, 111) 

 

A mão de obra indígena 

      Para explorar as riquezas naturais da terra, especialmente o pau-brasil, os portugueses 

utilizaram o trabalho dos indígenas. 

      A princípio, os indígenas trocavam seu trabalho por objetos, como tecidos, espelhos e 

instrumentos feitos de ferro. Mas tarde, eles foram forçados a trabalhar como escravos. 

      Uma das formas utilizadas pelos portugueses para obter mão de obra indígena era 

incentivar conflitos entre diferentes povos e capturar os vencidos para escravizá-los. 

      Para fugir da escravização, os indígenas adentravam o interior do Brasil afastando-se 

do litoral, o que dificultava sua captura, pois, 

ao contrário dos portugueses, eles conheciam 

muito bem os caminhos pelas matas 

No século XVI, o viajante alemão Hans 

Standen esteve no Brasil duas vezes e 

produziu relatos de viagem, alguns deles 

ilustrados, descrevendo o modo de vida dos 

indígenas. Observe uma dessas ilustrações 

abaixo e responda às questões. 

 

 

a) No início o que os Portugueses usavam para obter a mão de obra dos indígenas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) De que forma os portugueses capturava os indígenas para escraviza lós?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) O que os indígenas tiveram que fazer para não serem capturados pelos Portugueses? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Gravura representando um embate entre 

diferentes povos indigenas.Ilustração de 

Theodore de Bry, do livro Americae, 1592. 

 



 

A mão de obra africana 

Com dificuldade para 

capturar e escravizar 

indígenas, os colonos 

portugueses começaram a 

capturar pessoas na África e 

trazer para o Brasil para 

trabalhar como escravos; 

esse processo ficou 

conhecido como tráfico de 

escravos. 

Entre os anos 1700 e 

1800, milhões de africanos 

originários de diferentes 

regiões da África foram 

trazidos à força pelos 

europeus para o Brasil, onde 

realizavam grande parte das 

atividades de trabalho, 

principalmente na agricultura e na mineração. 

A escravidão já existia na África antes da chegada dos europeus, em geral, uma 

pessoa podia tornar-se escrava por não pagar suas dívidas, por cometer crime ou ao ser 

capturada como prisioneira durante uma guerra. Porém, a compra e a venda de escravos 

não eram comuns. 

Como o comércio de escravos era uma atividade bastante lucrativa, comerciantes 

africanos e portugueses transformaram a prática da escravidão africana em uma atividade 

comercial que se baseava na captura de pessoas para serem escravizadas. 

Fonte: Buriti Mais interdisciplinar: Ciências, História e Geografia 4° Ano – PNLD – p.102,103,104 

O que levou os portugueses irem em busca da mão de obra de pessoas capturadas na 

África? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Como ficou conhecido o processo de captura de pessoas da África e trazidas para o Brasil? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Quais as principais atividades exercidas pelos escravos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Com base na forma como os portugueses faziam para capturar os indígenas, como você 

acha que era realizado a captura dos escravos africanos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



14/08/2020 – Sexta Feira 

Hoje você deverá fazer uma aula de Arte, Educação física, e a correção das atividades 

da semana passada. 

17/08/2020 – Segunda Feira 

(Realizar a atividade na apostila pg. 28) 

Ciências Naturais 

 

 

 

 



Matemática 

(Realize esta atividade em seu caderno, copie e responda) 

Vocês Lembram os termos usados nas quatro operações? Vamos relembrar. 

 

 
 

 

Responda: 

O que é o produto? __________________________ 

O que é o quociente? ________________________ 

E a diferença ou resto? _______________________ 

O que é soma ou total? _______________________ 

Agora que revisamos os termos utilizado nas quatro operações, vamos praticar um pouco 

essas operações. 

 

Arme e efetue as operações: 

a)68793 + 5479                b)4387 + 5216             c)924 + 695 + 327 

 

 

d)2567 – 368                    e) 536 - 287                 f) 30051 – 9243 

 

 

g)6483 x 5                        h) 79678 x 6                 i) 48376 x 34 

 

 

j) 894 / 3                           k)48235 / 5                   l) 76450 / 25 

 

 



18/08/2020 – Terça Feira 

Português 

Ortografia e Gramática 

Utilize as folhas impressas na escola para realizar essa atividade. 

 

Fique atento à pronuncia e à escrita das palavras com A, AI,E,EI, O e OU. 

Não tire nem acrescente vogais. 

Exemplo: 

Rapaz, caranguejo , professora 

Faixa , coleira , cabeleireira 

Vassoura, cenoura 

  

Descubra no diagrama as palavras com o e ou que completam as frases abaixo. 

 

S     L    V    D    O    U    R    A    D    O    T 

D    O    U    T    O    R    A    M    N    P    O 

Q    U    S    H    F    Z    O    R    R    Z    U 

A    Ç    O    U    G    U    E    T    O    B    R 

T    A    V    D    W    O    B    H    X    C    O 

Q    T    O    U    R    E     I     R    O    A    Z 

 

a) Todo mundo compra carne nesse ________________ 

b) A ________________ examinou muito bem o doente. 

c) Ajudo papai a lavar a ______________ todos os dias. 

d) O ____________ atacou o _________________. 

e) Prendi meu dedo na porta e ele ficou ____________. 

f) Ganhei um colar ___________________. 

 

 

 

 

 



Complete as cantigas populares com as palavras ausentes (a ou ai, e ou ei, o ou ou). 

 

         

 

                                     

        

 

 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3356/ditongos-ai-ei-ou 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3356/ditongos-ai-ei-ou


Matemática 

(Utilize as folhas impressas na escola para realizar essa atividade) 

Gráficos 

Crescimento de novos casos de corona vírus desacelera no Maranhão 

Pelo terceiro dia seguido o número de novos casos confirmados de Covid-19 

registrou diminuição na Maranhão, segundo dados da Secretária de Saúde do Estado. O 

último pico de crescimento ocorreu dia 31. De lá para cá o aparecimento de novos 

infectados só diminuiu. O imparcial 04/04/2020 

1.Observe o gráfico e responda: 

 

a)Qual é o título do gráfico? 

___________________________________________________________________ 

b)De onde foram retiradas as informações para esse gráfico? 

________________________________________ 

c)Qual a diferença entre o número de casos descartados e casos supeitos? 

_____________________________ 

d) Qual a diferença entre o número de casos suspeitos e de casos confirmados? 

_________________________ 

e) Qual a diferença entre o número de casos curados e casos de óbitos? 

_______________________________ 

2.De acordo com as informações do gráfico quantos casos de conronavírus foram: 

a)Confirmados? __________                                                c)Óbitos? __________________ 

b)Curados?______________                                                d)Suspeitos? _______________ 

3.Escreva por extenso , o número de novos casos de Coronavírus descartados de acordo com o 

gráfico: 

__________________________________________________________________________ 

Fonte: https://pt.slideshare.net/Alvarenga-48/matemtica-leitura-e-interpretao-de-grficos-sobre-

coronavrus-covid19 

 

https://pt.slideshare.net/Alvarenga-48/matemtica-leitura-e-interpretao-de-grficos-sobre-coronavrus-covid19
https://pt.slideshare.net/Alvarenga-48/matemtica-leitura-e-interpretao-de-grficos-sobre-coronavrus-covid19


Gráficos 

Observe o gráfico e responda as questões. 

 

 

1) Qual é o título do gráfico?_________________________________________________ 

2) De onde foram retiradas as informações para esse gráfico?______________________ 

3) Qual a região que tem maior casos de coronavírus?____________________________ 

4) Qual a região que tem menor casos de 

coronavírus?______________________________________ 

5) Qual a região que tem mais de 50% de casos de 

coronavírus?__________________________________ 

 

 

6) De acordo com as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizadas 

no domingo, 22/03, já temos 292.142 casos confirmados de infecção causada pelo 

coronavirus (COVID – 19) em 184 países e territórios. Mas afinal, quantos países 

existem no mundo? Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) são 193. Então, 

até esse dia, em quantos países ou territórios não há notificação de casos? 

 

 

7) Uma farmácia estava vendendo um frasco de 500ml de álcool em gel 2 semanas atrás a 

R$7,00. Agora, devido a pandemia, aumentou seu preço absurdamente e passou a 

R$14,00. Esse aumento corresponde a que porcentagem de aumento? 

 

A) 50% (metade)            100% (dobro) 

 

https://pt.slideshare.net/Alvarenga-48/matemtica-leitura-e-interpretao-de-grficos-sobre-coronavruscovid19 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/Alvarenga-48/matemtica-leitura-e-interpretao-de-grficos-sobre-coronavruscovid19


Atividade de Educação Física 

 

GINÁSTICA/ALONGAMENTO  

A ginástica é praticada por homens, mulheres, crianças e idosos, tendo variedades 

de ginástica, mas hoje iremos conhecer um pouco do Alongamento que ajuda na 

melhora e amplitude da flexibilização, ou seja, ampliando o movimento, além de 

ajudar na prevenção de lesões. 

Cuidados e prevenção.  

Ao realizar uma atividade física ou brincadeira e importante estar com roupas e 

calçados adequados, ao estar calçado pode prevenir lesão e em maior conforte na 

atividade, e roupas adequadas permite melhor execução dos movimentos. 

Vamos a pratica!!! 

Na apostila você irá fazer a atividade Educação Física página 37 a 39.  

ATIVIDADE DE ARTE 

Para contextualizar a atividade, estou enviando os links de dois vídeos sobre adoção de 
bichinhos... Uma animação e um vídeo de uma ONG, chamada adote um gatinho, que fala 
sobre a dificuldade de adoção de gatos adultos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bLta5qX6hL8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tlHED4mIejQ 

 

 

Na quarta-feira (12/08) , vocês poderão retirar na escola o molde para fazer esta 

atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=bLta5qX6hL8
https://www.youtube.com/watch?v=tlHED4mIejQ

