
 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS. (NÃO COPIAR) 

AS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTROS QUE PODERÃO SER REALIZADAS EM 

CADERNOS. 

ORGANIZAMOS AS ATIVIDADES PARA SEREM FEITAS POR DIA. É SÓ SEGUIR A 

ORGANIZAÇÃO.  

AO RETORNAR À ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS ATIVIDADES 

REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOA APRENDIZAGEM! ATÉ BREVE! 

OBJETIVOS DESSAS ATIVIDADES: (NÃO COPIAR) 

▀ Ler, interpretar e resolver situações-problema, envolvendo sistema monetário. 

▀ Resolver situação problema envolvendo dobro e metade. 

▀ Resolver situação problema do campo multiplicativo. 

▀ Armar e resolver operações de subtração 

▀ Identificar as características e funções do conto de memórias; 
 
▀ Interpretar e localizar informações específicas em textos; 
 
▀ Reconhecer as variedades da língua; 
 
▀ Identificar substantivos coletivos, simples e compostos, primitivos e derivados; 
 
▀ Realizar uma produção textual 
 
▀ Reconhecer a história como resultada da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base 

na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

▀ Compreender que as navegações transformaram o mapa mundial estabelecendo novos 

comércios. 

▀ Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens 

rurais e urbanas.  

▀ Compreender os movimentos de Rotação e Translação da Terra, relacionando-os aos dias, 

noites e às estações do ano. 

 

LEIA TUDO COM MUITA ATENÇÃO, SE NÃO CONSEGUIR FAZER UM DOS EXERCÍCIOS, 

ANOTE SUAS DÚVIDAS PARA QUANDO VOLTARMOS. NÃO SE ESQUEÇA DE COPIAR 

APENAS AS PERGUNTAS EM SEU CADERNO E RESPONDER. 

1º DIA 



MATEMÁTICA 

1. Copie as situações abaixo em seu caderno e resolva: 

a) Cláudia foi a uma loja de eletrodomésticos e quer comprar duas mercadorias que, juntas, custam 

R$ 1 400,00. Ela possuía apenas R$ 500,00, que dará como entrada, e o restante pagará em 

prestações. Quanto falta para completar o valor total das mercadorias? 

 

R:____________________________________________________________________________ 

 

  

b) Se pagar o restante em 2 parcelas iguais, qual será o valor de cada parcela? 

 

______________________________________________________________________________ 

88 

c) E se resolver pagar em 4 parcelas iguais? 

 

______________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                        Fonte/Adaptação: SÃO PAULO (2011) 

 

PORTUGUÊS 

Você vai ler um conto de memórias, em que o autor narra as suas lembranças de infância. 
 
 

Brincar para aprender 
 

 Assim a gente aprendia. Não precisava chamar a nossa atenção ou implorar que a gente 
ficasse quieto para poder falar. Não. Todos nós tínhamos que fazer um respeitoso silêncio quando 
algum adulto, especialmente se fosse já um avô ou avó, falava. Eles falavam e a gente ouvia.  
 E o mais interessante é que eles sempre diziam a mesma coisa: é preciso estarmos atentos 
aos sinais da natureza. Ela nos revela quem somos e qual o melhor caminho a seguir: 
         − Mas como “ouvir” esses sinais, meu avô?  
         − Vocês têm que brincar meus netos. Vocês têm que brincar - respondia o velho sorrindo. 
         E não adiantava perguntar o que poderiam significar aquelas suas palavras.  Desde criança 
aprendíamos que as palavras significavam muitas coisas ao mesmo tempo, e que é preciso ir atrás 
do significado delas para poder compreendê-las. E assim fazíamos. 
 Na aldeia acordamos sempre muito cedo. É costume. Faz cedo para podermos aproveitar 
bem o dia e para que possamos realizar todas as importantes tarefas cotidianas: ir à roça coletar 
raízes, coletar frutas do mato, preparar farinha, caçar, pescar. É claro que a maioria dessas 
atividades quem faz são os adultos, enquanto as crianças observam para aprender corretamente. 
Os adultos dizem que isso faz parte de nosso aprendizado, mas que não devemos esquecer que 
somos crianças e que é preciso aproveitar esse momento de nossa vida. Eles costumam dizer que 
não somos adultos em miniatura, e sim crianças completas! Crianças têm de ser crianças, e não 
devem fazer os esforços que são dos adultos! 
 Sabendo disso, aproveitávamos o máximo que podíamos, pois tínhamos o apoio de nossos 
pais e a proteção de toda a comunidade.  
 
                                    Daniel Munduruku. Catando piolhos, contando histórias. São Paulo: 
Brinque-Book, 2006. 
 

Fonte de pesquisa: Livro ápis: Língua portuguesa /Ana Maria Trinconi Borgatto, Terezinha Costa 

Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de Carvalho Marchezi. São Paulo: Editora ática. Projeto Buriti Português. 

Organizadora: Editora Moderna. Editora responsável: Marisa Martins Sanchez. 



GEOGRAFIA 

 CONTEXTUALIZAÇÃO: Em nossas aulas presenciais, também conhecemos alguns instrumentos 

utilizados para nos localizar nos lugares onde estamos e nos direcionar para onde queremos ir. Um 

deles é a Rosa dos Ventos, que contém os pontos cardeais e os pontos colaterais, que marcam 

essas direções. Vamos relembrar? Observe as rosas dos ventos (pontos cardeais e colaterais): 

Agora copie em seu caderno as perguntas da atividade e responda: 

 

 

Fonte: portaldoprofessor. mec.gov.br 

 

 



2º DIA  

 MATEMÁTICA 

 

 O conhecimento das características do Sistema de Numeração Decimal, das operações e suas 
propriedades ajudam a determinar dobros e metades dos números, também ajuda a determinar o 
quádruplo ou quarta parte dos números! 
 

 Leia com bastante atenção a situação proposta e depois copie a tabela resolva tudo em seu 

caderno. Se surgir alguma dúvida, anote tudo para perguntar à professora quando voltarmos. 

 

1. A tabela abaixo mostra a organização de um professor na montagem de 3 quadrilhas, porém 

estão faltando algumas informações. Ajude o professor a completar o quadro. Use sua régua para 

copiar em seu caderno com muita atenção e capricho. 

 

TURMAS DO 
CICLO I 

TOTAL DE ALUNOS 
QUE DANÇARÃO 

Nº DE CASAIS 
FORMADOS 

4ª A 20 10 

4º B 24  

4º C 30  

3º A  18 

3º B  20 

3º C  21 

2º A 46  

 
                                                                                                         Fonte/Adaptação: SÃO PAULO (2011) 

 

 

PORTUGUÊS 

1. Copie e responda às perguntas abaixo em seu caderno. Elas são referentes ao texto da aula 
anterior “Brincar para aprender”, se achar necessário leia novamente o texto para responder às 
perguntas. 
 

a) O texto se refere a que período da vida do autor? 
 

b) Em que local se passavam as lembranças narradas? Como você descobriu? 
 

c) Você concorda que “as palavras significam muitas coisas ao mesmo tempo”? Explique. 
 

d) O que significa ser “ crianças completas”? 
 

e) Por que as crianças têm de brincar para aprender? 
 

f) Em que parágrafo é feita a descrição do modo de vida dos habitantes da aldeia? 
 

g) Descreva como é a maneira de ser dos adultos da aldeia. 
 

h) Você costuma ouvir com respeito o que as pessoas mais velhas, especialmente as idosas, 
têm a dizer? 
 

i) Em sua opinião, o que as pessoas mais velhas podem ensinar a você? 
 



j) Atualmente os idosos recebem o respeito que merecem? Explique. 
 

Fonte de pesquisa: Livro ápis: Língua portuguesa /Ana Maria Trinconi Borgatto, Terezinha Costa 

Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de Carvalho Marchezi. São Paulo: Editora ática. Projeto Buriti Português. 

Organizadora: Editora Moderna. Editora responsável: Marisa Martins Sanchez. 

 

CIÊNCIAS 

NÃO É PARA COPIAR O TEXTO 

Na aula da semana passada, falamos um pouco sobre o movimento de Rotação da Terra. Hoje, 

vamos relembrar o que estudamos e também daremos continuidade ao assunto. 

Girando no espaço 

O planeta Terra está sempre se movimentando no espaço. 

Ele gira em torno de si mesmo e em torno do Sol. Esses dois movimentos acontecem ao mesmo 

tempo. São eles: movimento de rotação e movimento de translação. 

Movimento de rotação 

É o movimento que a Terra faz quando gira em torno de si mesma. A Terra leva 24 horas para dar 

uma volta completa em torno de si mesma. É por causa desse movimento que ocorrem o dia e a 

noite. 

Movimento de translação 

É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. 

A Terra gasta 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. É por causa desse 

movimento que acontecem as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. 

 



 

 

1. Agora que você já leu todo o texto (leia quantas vezes achar necessário), copie as questões 

em seu caderno e responda-as: 

 

Fonte: Atividade Educativa Movimenta de Rotação e translação_pinterest 



 

3º DIA 

MATEMÁTICA 

Em seu caderno copie a atividade a seguir com muita atenção: 

1. Trapazonga é uma pequena fábrica de brinquedos artesanais com madeira. Tem de tudo nessa 

fábrica: carros, trenzinhos, piões, caminhões. Só não tem boneca, porque as crianças preferem 

bonecas de pano a bonecas de madeira! 

Lucinha é responsável por separar as rodas adequadas a cada tipo de brinquedo fabricado. Para 

ajudá-la, faça tabelas com a quantidade de rodas que cada brinquedo precisa. Assim, ela não vai 

errar e poderá fazer seu trabalho com mais rapidez. 

 

Leve em conta que são necessárias: 

 

• 2 rodas para 1 moto 

• 4 rodas para 1 skate 

• 6 rodas para 1 caminhão 

• 3 rodas para 1 patinete 

Agora copie as tabelas com capricho, para depois completá-las: 

 

 

NºDE 
MOTOS 

 
  1 

 
   2 

 
   3 

 
  4 

 
  5 

 
  6 

 
  7 

 
  8 

 
 9 

Nº DE 
RODAS 

 
  2 

        

 

NºDE 
SKATES 

 
  1 

 
   2 

 
   3 

 
  4 

 
  5 

 
  6 

 
  7 

 
  8 

 
 9 

Nº DE 
RODAS 

 
   

  
 12 

  
 20 

    

 

NºDE 
CAMINHÕES 

 
 10 

 
   20 

 
  30 

 
  40 

 
  50 

 
  60 

 
  70 

 
  80 

 
 90 

Nº DE 
RODAS 

 
   

   
 240 

    
 480 

 

 

NºDE  
PATINETES 

 
  10 

 
   20 

 
  30 

 
  40 

 
  50 

 
  60 

 
  70 

 
  80 

 
 90 

Nº DE 
RODAS 

 
   

  
  90 

   
 180 

   

 
                                                                                                           Fonte/Adaptação: SÃO PAULO (2011) 

 

 

PORTUGUÊS 

Produção de texto 
 

1.Vamos falar um pouco sobre você? Como é a sua rotina? O que você faz no dia a dia? Produza 

um texto em seu caderno, relatando a sua vivência nesse período fora do ambiente escolar. Não 

esqueça que o texto começa com parágrafo e letra maiúscula. 



 

 

HISTÓRIA 

 

Leia atentamente os textos abaixo: 

 
Fonte: soatividades.com 



 
Fonte: Pinterest.com 

Responda em seu caderno: 

1. Quem foram os primeiros navegadores a explorar os mares e conhecer novas terras? 

2. Faça um desenho representando os navios no caminho das novas descobertas. 

 

 



4º DIA 

MATEMÁTICA 

1. Arme e resolva as operações a seguir em seu caderno: 

a) 345-20= 

b) 521-56= 

c) 678-43= 

d) 3765-1333= 

e) 834-235= 

f) 2945-1070= 

Fonte: acessaber.com. br › atividade de matemática: As quatro operações – 4º ano 

 

PORTUGUÊS 

 

É hora de organizar e relembrar o que já estudamos sobre os substantivos. Copie no 

caderno. 

SUBSTANTIVO - é a palavra que dá nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, etc.    

SUBSTANTIVO SIMPLES – é formado por uma palavra. Exemplo: porco. 

SUBSTANTIVO COMPOSTO - é formado por mais de uma palavra. Exemplo: porco-espinho. 

SUBSTANTIVO PRIMITIVO - não vem de nenhuma outra palavra. Exemplo: criança. 

SUBSTANTIVO DERIVADO – vem de outra palavra, isto é, tem origem em outra palavra da língua. 

Exemplo: criançada. 

SUBSTANTIVO COLETIVO – nomeia conjuntos de seres ou coisas de uma mesma espécie. 

Exemplo: enxame (de abelhas). 

 

1. Copie no caderno e responda. Veja o modelo: 

A palavra que deu origem a: livraria= livro 

a) limoeiro =  

b) papelão = 

c) dentista = 

d) floricultura= 

e) marinheiro =  

 

2. Em seu caderno, forme uma frase para cada um destes substantivos compostos: 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-as-quatro-operacoes-4o-ano-2/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-as-quatro-operacoes-4o-ano-2/


a) Arco – íris: 

b) Pica – pau: 

c) Cachorro-quente: 

d) Girassol: 

e) Porco – espinho: 

f) Arara – azul: 

 

Fonte de pesquisa: Livro ápis: Língua portuguesa /Ana Maria Trinconi Borgatto, Terezinha Costa 

Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de Carvalho Marchezi. São Paulo: Editora ática. Projeto Buriti Português. 

Organizadora: Editora Moderna. Editora responsável: Marisa Martins Sanchez. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

(NÃO É NECESSÁRIO COPIAR) 

 Na atividade de hoje, usar os materiais desenvolvidos em aulas anteriores, por isso é 

importante que todo material elaborado nas aulas de Educação Física seja sempre guardado para 

que possamos reutilizá-los.  

Na atividade 2, criamos uma bola de meia e na atividade 8, além da possibilidade de reutilizar 

a bola de meia, criamos pinos de boliche utilizando garrafas pet. Hoje falaremos sobre o Futebol, 

esporte criado na Inglaterra (século XVIII) no formato que conhecemos hoje, porém há relatos de 

jogos semelhantes realizados na China há mais de 3000 anos atrás. 

 No futebol, utilizamos os pés para chutar a bola e tentar acertar o alvo adversário (Gol), 

além de também proteger o nosso próprio Gol. Individualmente ou junto com a família, vamos nos 

divertir brincando de boliche com os pés, além de movimentar nosso corpo e mantê-lo saudável!  

 

Atividade: Jogo de boliche com os pés 

Material necessário: 

- 10 garrafas PET (de refrigerante), Bola de meia ou qualquer bola pequena. 

Desenvolvimento: Após separar os objetos confeccionados nas aulas anteriores (Bola de meia e 

pinos de boliche desenvolvidos com garrafa pet), coloque os pinos de boliche próximos um do outro, 

a uma distância de 2 ou 3 metros de você, separe-os a uma distância máxima de um palmo. A 

atividade consiste em acertar os pinos de boliche chutando a bola para derrubá-los. 

Se estiver jogando sozinho, utilizando a perna direita, chute em direção aos pinos e tente derrubar 

a maior quantidade possível. Chute quantas vezes for necessário para derrubar todos os pinos. 

Após derrubar todos, realize a atividade utilizando a perna esquerda.  

Se estiver jogando com a família, cada participante terá direito a 2 chutes na sequência a cada 

rodada, tentando derrubar o máximo de pinos possíveis. Cada pino derrubado conta como 1 ponto 

somado pelo participante. Após realizar as duas tentativas você deverá passar a vez para o próximo 



participante, anote a pontuação de cada participante, ao final de 5 rodadas o participante que somar 

mais pontos será o vencedor.  

Lembre-se de guardar os materiais para usarmos em outras atividades! 

 

5º DIA 

MATEMÁTICA 

 

Os problemas podem ser resolvidos por meio de diferentes estratégias e utilizando diversos 
conhecimentos matemáticos. Porém, existem algumas situações nas quais o conhecimento e a 
utilização da tabuada facilita, e muito, nas resoluções. 
 
Copie o quadro abaixo em seu caderno e complete seguindo as setas: 

 

 

 7          --    X2                           -    X2                                  X2            

 

 

 

                                                   

   X3                                X3                                X3                                 X3        

                                                                                                       

 

 

 

                     X2                                X2                                  X2 

             ---                                            

 

 

 

  X3                                  X3                                  X3                                 X3 

 

 

 

 

             ---     X2                                   X2                                  X2 

 

 
Fonte/Adaptação: SÃO PAULO (2011) 

 

 

PORTUGUÊS 

1. Escreva no caderno outras palavras que possam ter origem em: 

a) Criança – criançada 

b) Casa –  

c) Porta – 

1 



d) Ferro – 

e) Sapato – 

 

Leia os substantivos abaixo: 

 

 

 

  

 

2. No caderno, copie os substantivos abaixo e na frente de cada um, escreva qual substantivos 

dos retângulos acima é seu correspondente. Veja o modelo. Se for preciso consulte um 

dicionário. 

a) Matilha - cães 

b) Colmeia –  

c) Ramalhete –  

d) Bando – 

e) Quadrilha – 

f) Batalhão –  

g) Esquadra –  

h) Arquipélago-  

.  Fonte de pesquisa: Livro ápis: 

Língua portuguesa /Ana Maria Trinconi Borgatto, Terezinha Costa Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de 

Carvalho Marchezi. São Paulo: Editora ática. Projeto Buriti Português. Organizadora: Editora Moderna. 

Editora responsável: Marisa Martins Sanchez. 

 

 

 
ARTE 

PRÉ - HISTÓRIA  

(NÃO É NECESSÁRIO COPIAR) 

O filme "Os Croods",  se passa em plena era pré-histórica. Escondidos na maior parte do 

tempo dentro de uma caverna, vivem Grug, a esposa Ugga, a vovó, o garoto Thunk, a pequena e 

feroz Sandy e a jovem Eep. Eles são os Croods, uma família liderada por um pai que morre de 

medo do mundo exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer, pois a adolescente 

Eep acaba conhecendo o também jovem Guy e ele vai apresentar um incrível mundo novo, para o 

desespero do paizão protetor.  

Agora, juntos, eles vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era. 

Imagine ter de caçar e disputar sua comida todos os dias com outros predadores, vestir-se com 

peles de animais e dormir em cavernas.  

   abelhas   soldados           cães 

      ilhas    

       flores 

        aves    ladrões    navios                   



Como viviam os homens das cavernas na vida real? O que deixaram como legado? O filme 

"Os Croods" retrata um pouco essas indagações. E para melhor compreensão do filme iremos 

trabalhar os conteúdos e, em seguida, fazer os exercícios propostos. 

  

 

FONTE: https://escoladbosco.blogspot.com/2014/03/maneira-divertida-de-aprender-sobre-

pre.html 

ATIVIDADES: Assistir ao filme em família e depois fazer as atividades abaixo. 

Filme: https://www.youtube.com/watch?v=WftxgamswBU&t=658s 

SE VOCÊ NÃO PUDER ASSISTIR AO FILME, SEGUE UM RESUMO DA HISTÓRIA: 

A animação Os Croods nos conta a história de uma distinta família da era das cavernas. Todos os 
humanos que eles conheciam foram mortos por animais ou doenças, portanto sua rotina é uma 
constante luta por sobrevivência, onde eles caçam alimento durante o dia e se escondem durante 
a noite. 

Grug, o pai, cria regras para manter sua família em segurança, e a mais importante delas é que 
todos devem temer o que está do lado de fora da caverna. Isso faz com que Eep, uma adolescente 
de espírito rebelde e libertino, fique constantemente revoltada, devido à falta de liberdade que lhe 
impede de explorar o mundo onde vive. 

Uma noite, Eep consegue se esgueirar para fora da caverna e conhece Guy, um garoto aventureiro 
e criativo, que lhe mostra como fazer fogo e revela o plano que tem para salvar-se do que prevê e 
descreve como “fim do mundo”. Após um terremoto destruir a caverna onde moravam, e apesar de 
toda a resistência de Grug, Guy acaba se juntando aos Croods, e juntos partem em busca de um 
lar novo e seguro. 

O filme possui um roteiro simples, porém extremamente divertido e descontraído. Ele mostra de 
maneira interessante a separação dos continentes ocorrida na pré-história. O único objetivo dos 
Croods é sobreviver em meio aos perigos do mundo; Guy, por outro lado, possui uma visão mais 
moderna e evoluída, e quando se une à família, ensina a todos sobre suas ideias e pensamentos, 
tornando-os capazes de dar voz a sua imaginação e inteligência, e não somente aos instintos. 

https://escoladbosco.blogspot.com/2014/03/maneira-divertida-de-aprender-sobre-pre.html
https://escoladbosco.blogspot.com/2014/03/maneira-divertida-de-aprender-sobre-pre.html
https://www.youtube.com/watch?v=WftxgamswBU&t=658s


Em meu ponto de vista, a maior lição que o filme busca passar é sobre abandonar sua zona de 
conforto e enfrentar seus medos, pois coisas boas e surpreendentes aguardam aqueles que se 
arriscam. Não devemos deixar de viver com medo do que pode acontecer, e temos que tentar 
desenvolver cada vez mais nossa inteligência e imaginação, pois são elas que nos tornam 
diferentes de todos os outros seres existentes. 

http://www.juliescreveu.com.br/resenha-filme-os-croods/ 

 

1. Como a família Croods conseguiam os alimentos? Eles conheciam a agricultura 

2. Escreva o comportamento e situações criadas pelos Croods ao entrarem em contato com o 

fogo pela primeira vez? 

3. Porque os Croods tiveram que procurar um novo lugar para morar? 

4. Como o fogo era utilizado pelos homens da caverna? 

5. Qual parte do filme você mais gostou? 

6. Agora você é o artista, desenhe o personagem com que você mais se identificou. 

 

http://www.juliescreveu.com.br/resenha-filme-os-croods/

