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Apresentação 

Olá queridos (as) alunos (as), do 4º ano, olá prezados pais e mães. 

Estamos iniciando a segunda apostila do ano letivo de 2021, com o período que vai 

de 15 de março até 09 de abril. As dúvidas que surgirem no decorrer das aulas, serão 

resolvidas via whatsapp, ou no privado, como vocês acharem melhor. O meu contato está 

na capa da apostila. Não tenham receio de perguntar quando as dúvidas surgirem. É um 

prazer tentar ajudá-los (as). 

Atenção! O horário de estudos proposto e que vocês deverão observar, 

mudou em relação à última apostila. Confiram abaixo. 

 

 

2ª feira 

 

3ª feira 

 

4ª feira 

 

5ª feira 

 

6ª feira 

Informática 

Ens. Religioso 

Espanhol 

Inglês 

Arte 

Ed. Física 

L. Portuguesa 

L. Portuguesa 

Matemática 

Matemática 

Ciências 

História 

Geografia 

 

 

Bom estudo a todos (as)! 
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Primeira semana  - 15 a 19 de março 

Segunda-feira, 15 de março de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO 
FONE (49) 99999-0818 
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Ensino Religioso 

 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 

 
Vamos trabalhar uma palavra bem interessante, que é a GRATIDÃO, você sabe o 

que isso significa?   Vamos ler o texto para entender melhor: 
 
                                       Mas afinal o que é gratidão? 
 

 A gratidão é oque sente uma pessoa ao estimar o reconhecimento 
por alguém que lhe prestou um auxilio ou um favor. 

 

 Gratidão e a capacidade de reconhecer que alguém nos deu algo 
generosamente. 

 

 É um agradecimento que gera o aumento da felicidade. 
 

 Para muitas pessoas, expressar a gratidão significa muito é ser grato 
pelas coisas que acontecem em nossas vidas, é reconhecer as coisas positivas e 
deixar de lado o aborrecimento e saborear o aqui e agora. 

 
No dicionário gratidão quer dizer: Reconhecimento, agradecimento. 
 
Realmente somos gratos pela nossa vida?  
Pela nossa família?    Pelos nossos amigos?  
Pela nossa saúde?  
Pela nossa escola?     Pelo alimento? 
 

 
Como atividade, vamos fazer três frases de agradecimento, apesar de tudo, temos 

sempre que agradecer: 
 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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Espanhol  
 

PROFESSORA: ELIS PAULA BOITO                                     
TELEFONE/ WHATAPP: (49) 9 9829 5289 
E-MAIL: elispaula04@gmail.com 
 

 
 
 
 

mailto:elispaula04@gmail.com
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Terça-feira, 16 de março de 2021 

Inglês 

ESSA PRIMEIRA FOLHA É PARA ACOMPANHAR A LEITURA QUE A TEACHER IRÁ 

FAZER NO VÍDEO. DEPOIS VOCÊ VAI COPIAR NO SEU CADERNO COLOCANDO O 

SIGNIFICADO EM PORTUGUÊS. 

 

https://br.pinterest.com/pin/6578774580 
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Artes 

Professora: Everlise dos Santos                Whats; (46) 9 9132 3610 

Aluno (a): _________________________________________________ 

Vamos trabalhar as cores, o que acham? Elas têm muitos significados, cores 

primárias, secundárias, quentes, frias. Existe ainda a monocromia e a policromia e é 

sobre isso que vamos estudar. Vamos lá?!  

Monocromia: Uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor recebe o 

nome de monocromia: a arte feita com uma única cor, com variação de tonalidades 

(fortes/fracas). 

Policromia: É a arte feita com várias cores. É o emprego de várias cores no 

mesmo trabalho. Ou seja, é uma pintura colorida! 

Fonte:https://www.espacoeducar.net/2009/09/monocromia-isocromia-e-policromia.html 

 Agora, pegue a cor VERDE e suas tonalidades (forte e fraco) para pintar o desenho 

abaixo:  

              

Fonte: http://douglasdim.blogspot.com/2011/09

https://www.espacoeducar.net/2009/09/monocromia-isocromia-e-policromia.html
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Educação Física 

PROFª: EZEQUIELE – CENHO 

FONE (49) 99803-4774 

SISTEMA MUSCULAR 

O sistema muscular é composto pelos diversos músculos do corpo humano. Os 

músculos são tecidos, cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a 

contração e produção de movimentos. As fibras musculares, por sua vez, são controladas 

pelo sistema nervoso, que se encarrega de receber a informação e respondê-la 

realizando a ação solicitada. 

FUNÇÕES DO SISTEMA MUSCULAR 

O Sistema Muscular apresenta algumas funções que são fundamentais para o 

corpo humano. Vejam a seguir quais são essas funções: 

 Estabilidade corporal; 

 Produção de movimentos; 

 Aquecimento do corpo (manutenção da temperatura corporal); 

 Preenchimento do corpo (sustentação); 

 Auxílio nos fluxos sanguíneos. 

GRUPOS MUSCULARES 

O corpo humano é formado por aproximadamente 600 músculos, que trabalham 

em conjunto com ossos, articulações e tendões para permitir que façamos diversos 

movimentos. 

Eles são agrupados da seguinte forma: músculos da cabeça e do pescoço, 

músculos do tórax e abdômen, músculos dos membros superiores e músculos dos 

membros inferiores. 

Observe alguns músculos do nosso corpo: 

 

https://www.todamateria.com.br/sistema-muscular/ 

 

https://www.todamateria.com.br/corpo-humano/
https://www.todamateria.com.br/sistema-muscular/
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Atividade 01-Responda: 
 

a) O que são músculos? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Qual sistema controla as fibras musculares? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Quais as funções do sistema muscular? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) Quantos músculos aproximadamente formam o corpo humano? 

R.:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e) Os músculos são divididos em grupos. Quais são eles? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Quarta-feira, 17 de março de 2021 

Língua Portuguesa 

 

Atividade 1 – Leitura  -  Mitos e heróis 

Você já deve ter ouvido falar muito em heróis, super-heróis e, até, anti-heróis. Todos 

eles são personagens de histórias conhecidas como “mitos”. 

 Na antiguidade, há milhares de anos atrás, os povos, quando não tinham 

explicação para um fenômeno da natureza, por exemplo, criavam mitos para explica-los. 
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Nesta apostila vamos aprender um pouco sobre alguns mitos gregos (da Grécia 

antiga, um país que fica lá na Europa) e seus heróis.  

Provavelmente você já assistiu algum desenho animado, viu algum filme ou até leu 

alguma HQ com os heróis da mitologia grega. Um deles é Hércules, um cara que já 

nasceu destinado a ser herói pela sua força física e inteligência. Seu pai era Zeus o deus 

dos deuses gregos e sua mãe uma mulher mortal chamada Alcmena. 

Acontece que Hera, a esposa do deus Zeus o perseguiu desde pequeno. Mandou 

serpentes para matá-lo, quando ele era ainda bebê, mas Hercules as estrangulou. 

Quando já era adulto e pai de dois filhos. Hércules foi envolvido por Hera em uma cilada, 

o que o fez matar a sua própria mulher e os dois filhos. 

Como punição pelo crime ele foi condenado a executar doze trabalhos dificílimos, 

que foram encomendados pelo rei Euristeu de Micenas, seu primo. Leia abaixo, como foi 

o quinto trabalho de Hércules. 

Um herói invencível 
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Saiba quais foram os doze trabalhos que Hércules teve que realizar. 
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Agora que você leu com atenção sobre o herói grego Hércules e seus trabalhos, 

vamos ver se você entendeu o que leu. 

 Atividade 2 – Interpretação do texto 

a) O rei Áugias deixou que se acumulassem montanhas de esterco em seus 

estábulos. De acordo com o texto, por que ele fez isso? 

R.:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

b) Quando Hércules se apresentou ao rei Áugias para limpar os estábulos, este lhe 

perguntou sobre os trabalhadores que o ajudariam na tarefa. Por que ele fez a pergunta? 

R.:________________________________________________________________ 

c) Localize no texto o trecho que descreve os estábulos de Áugias e sublinhe-o. 

d) Áugias prometeu dar a Hércules um décimo do seu rebanho, se ele limpasse os 

estábulos. Por que ele fez essa promessa? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e) Por que um décimo do rebanho seria um prêmio significativo? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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f) Além da força física e da inteligência, que outras qualidades Hércules demonstrou 

ter? São duas duplas de palavras as corretas. Se tiver dúvida sobre as palavras, pesquise 

o seu significado no dicionário ou no Google. 

 (     ) Coragem e vaidade.                              (     ) Vaidade e arrogância.  

 (     ) Astúcia(esperteza) e determinação.      (     ) Coragem   e destreza. 

g) As qualidades de Hércules são encontradas nas pessoas comuns? 

(     ) Sim.                                                          (     ) Não. 

h) Em algum momento Hércules demonstrou fraqueza? 

(     ) Sim.                                                         (     ) Não. 

   

Quinta-feira, 18 de março de 2021 

Matemática 

ESTUDO DA RETA, SEGMENTO DE RETA E SEMIRRETA 

Posições relativas em Geometria. 

A reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada nos dois 

sentidos. Quando construímos uma reta devemos utilizar letras minúsculas para 

representá-la. Observe: 

 

Uma reta pode ser construída em três posições: horizontal, vertical ou inclinada. 
 
Horizontal 

 
 
Vertical 
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Inclinada 

 

 
           Duas ou mais retas podem ter as seguintes posições: 
 
           Concorrentes 
 
           Retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. 

  

Paralelas 
 
         As retas paralelas não possuem ponto em comum. 

 

Segmento de Reta 
 
O segmento de reta é limitado por dois pontos da reta. Observe: 

 

A parte entre os pontos A e B é chamado de segmento de reta. Veja mais 
segmentos de reta: 

 

Semirreta 

          A semirreta possui origem, mas é ilimitada no outro sentido, isso é, possui início, 

mas não tem fim. 
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Atividades 
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Sexta-feira, 19 de março de 2021 

Ciências 

Seres vivos microscópicos e as relações alimentares no ambiente. 

Como vimos, algumas bactérias e fungos desempenham um papel muito importante 

nos ambientes: Elas decompõem os restos de outros seres vivos liberando no ambiente 

os nutrientes que auxiliam no desenvolvimento das plantas.  

Os seres microscópicos participam das relações alimentares entre os seres vivos, 

que ocorrem nos ambientes. 

Os seres vivos necessitam uns dos outros e do ambiente para sobreviver. Há 

diversos tipos de relações entre os seres vivos, uma delas é obtenção de alimentos. 

Os animais não produzem o próprio alimento. Dessa forma, para obter energia, eles 

necessitam se alimentar de algumas plantas ou de outros animais. 

 

Atividade. 

Escreva o nome de alguns animais que você conhece que se alimentam de plantas 

ou de outros animais. 

 

Animais que se alimentam de plantas Animais que se  alimentam de outros 

animais 

  

  

  

  

 

 

 

 

História 

O Surgimento da espécie humana 
 

Os primeiros ancestrais dos seres humanos surgiram na África há milhões de anos. 

Foi nesse continente que pesquisadores encontraram fósseis (vestígios de seres vivos 

conservados em depósitos naturais) de primatas, nossos primeiros ancestrais. 
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Ao longo de milhares de anos, os 

primeiros grupos humanos migraram para 

outras regiões do planeta. 

O fóssil encontrado em 1974, na 

Etiópia, ficou conhecido como Lucy e é 

considerado um dos mais antigos vestígios 

de ancestrais humanos.  

Lucy é famosa por quê? Estima-se 

que Lucy tenha vivido há cerca de 3 milhões 

e 200 mil anos. Quando os seus ossos 

fossilizados foram escavados em 1974, ela 

foi aclamada como o mais antigo humano 

primitivo já encontrado. Os cientistas 

encontraram 40 por cento dos seus ossos, o que fez deste o esqueleto mais completo de 

uma antiga espécie humana encontrada. Ao estudar Lucy, os cientistas aprofundaram os 

seus conhecimentos sobre a evolução humana, por exemplo, em relação à forma como 

esses homines se deslocavam. 

Mas Lucy era um macaco? Lucy não era um macaco, está mais relacionada aos 

humanos modernos do que aos macacos. O estudo dos seus ossos mostrou que Lucy já 

era capaz de andar de pé - embora provavelmente se sentisse mais confortável em cima 

das árvores do que a caminhar no chão. 

Quantos anos tinha? Ao olhar para os dentes, para o desenvolvimento ósseo e 

para as vértebras, os cientistas acreditam que Lucy era um adulto jovem, mas totalmente 

maduro, quando morreu. 

Atividade 

Descubra no enigma abaixo o fenômeno descoberto pelos cientistas relacionando 

colunas e linhas. 
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Geografia 

O município e os mapas 

Os mapas podem representar características de um espaço, como a forma dos 

terrenos, seus limites e,  até mesmo como esse espaço é utilizado. 

Mapa é a representação, em 

tamanho reduzido, de um determinado 

espaço, elaborada em uma superfície 

plana, como a de um papel. Por meio de 

mapas podemos representar o espaço de 

um município, de um estado, ou de um 

país ou de todo o planeta Terra. Essa 

representação é feita em uma visão 

vertical, ou seja, uma visão do alto e de 

cima para baixo. 

 

O município de Novo Horizonte, na realidade tem uma área muito maior. Para 

representar todo o município no espaço da página de um livro foi necessário elaborar 

essa representação em um tamanho muito reduzido em comparação ao tamanho da área 

original. 

Atividade 

1-Pesquise ou pergunte para seus pais ou responsáveis: 

 

a) Qual é a área do município de Novo Horizonte, em quilômetros quadrados? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Qual área é maior, a rural ou a urbana? 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Quais  são os municípios que fazem divisa com Novo Horizonte? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Segunda semana  - 22 a 26 de março 

Segunda-feira, 22 de março de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO 
FONE (49) 99999-0818 

 

Faça a tabuada do 5, 3 e 4. 
 
   TABUADA DO 5              TABUADA DO 3            TABUADA DO 4 

 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 

 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 

 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
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Ensino Religioso 

 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 

 
Vamos continuar com nossa palavrinha lembram? Isso mesmo GRATIDÃO 
 
Vamos fazer uma dinâmica em família O POTE DA GRATIDÃO 
 
VAMOS PRATICAR A GRATIDÃO 
 

POTE DA GRATIDÃO 
 
Com intuito de praticarmos a gratidão em família, proponho confeccionarmos um 

pote da gratidão durante um mês. Nessa atividade vamos trabalhar com a família. 
 
Materiais: 
Escolher um recipiente que possa ser usado para guardar pequenos papéis, pode 

ser uma caixa, um cofre ou um vidro. Pequenos papéis cortados em formato quadrado e 
uma caneta. Capriche no seu recipiente, enfeite-o para deixá-lo com sua cara.  

 
Como fazer: 
Coloque o pote, os papéis e a caneta em um pequeno canto da casa, que seja 

acessível a toda família. Sempre ao final de cada dia, vá com alguém da família a esse 
lugar, peguem papéis e escrevam um motivo de gratidão por algo que aconteceu ao longo 
do dia, e em seguida depositem no pote. Façam isso todos os dias. 

 
Ao final do período estabelecido, vocês terão um pote cheio de motivos de gratidão. 

Sempre que você ou seu filho se chatearem com algo, vá ao pote e pegue um papel, 
relembrem coisas que os deixem gratos e alegres. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=koOHWvvdbf4 
 

 
https://images.app.goo.gl/uMmW8H7FemdH9xi1A 
 

Vamos fazer nossa dinâmica, quero fotos e vídeos da atividade, lembrem-se de 
postar no grupo, vou aguardar! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=koOHWvvdbf4
https://images.app.goo.gl/uMmW8H7FemdH9xi1A
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Espanhol  

 
2- Escucha y repite: 
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Terça-feira, 23 de março de 2021 

Inglês 

ESSA FOLHA É PARA  ACOMPANHAR A LEITURA QUE A TEACHER IRÁ FAZER NO 

VÍDEO. DEPOIS VOCÊ IRÁ COPIAR NO SEU CADERNO.  

 

https://br.pinterest.com/pin/28984892601670 

 

https://br.pinterest.com/pin/28984892601670
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Artes 

E que tal agora pegar todas as cores de lápis que você tem e fazer uma linda 
pintura! Eu sei que você é muito (a) caprichoso (a) e a pintura vai ficar linda! Vamos lá!  

                   

Educação Física 

PROFª: EZEQUIELE – CENHO 
FONE (49) 99803-4774 

 
Atividade 02: 

 Coloque as palavras em ordem crescente dos números e descubra uma informação 

importante. 

 
https://onlinecursosgratuitos.com/22-atividades-de-ciencias-sobre-musculos-para-imprimir/ 
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Quarta-feira, 24 de março de 2021 

Língua Portuguesa 

Substantivos e adjetivos 

Já estudamos, no ano passado, que substantivos são palavras usadas para dar 

nome aos seres em geral e que os adjetivos são palavras que qualificam os substantivos, 

dando-lhes características. 

Leia o texto do quadro abaixo. Algumas palavras estão destacadas em azul, outras, 

em vermelho. 

Áugias havia recebido do pai magníficos estábulos repletos de admiráveis animais, 

centenas deles, entre cavalos, touros negros com pernas brancas, touros vermelhos e 

touros brancos. 

Atividades 

1 - As palavras do quadro, destacadas em azul, são substantivos. Para que 

servem os substantivos? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 – As palavras destacadas em vermelho, são adjetivos. Para que servem os 

adjetivos? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 – Nas narrativas, geralmente, são apresentadas características dos lugares 

(grande, pequeno, bonito, feio, sujo, limpo, etc.) e dos personagens (bom, mau, 

compreensivo, triste, vaidoso, etc.). Ao descrever lugares e personagens, apresentam-

se suas características. 

a) Deque forma são caracterizados os estábulos do rei Áugias? 

R.:_________________________________________________________________ 

b) E suas terras? 

R.:_________________________________________________________________ 

c) E os excrementos? 

R.:________________________________________________________________ 
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          4 – Como o rei Áugias é descrito? Dê adjetivos que o caracterizem, a partir de cada 

um dos trechos do texto a seguir. 

“Como não precisava se preocupar com adubo para suas férteis terras, Áugias 

deixou acumular montes e montes de esterco fétido nos pátios dos estábulos.” 

a) Áugias é______________________________________________________. 

 

“- E você trouxe trabalhadores suficientes? – perguntou o rei, com ironia.” 

b) Áugias é ______________________________________________________. 

“O ingrato rei, em vez de mostrar-se satisfeito pelo benefício prestado, esbravejava 

por ter de entregar-lhe um décimo de seu rebanho.” 

c) Áugias é ________________________________________________________. 

 

5 – E como Hércules é descrito? Dê adjetivos que o caracterizem, a partir de cada 

um dos trechos do texto a seguir. 

“Após examinar os estábulos, pôs-se a pensar em uma solução para o problema. 

Não seria apenas uma questão de força. Aos poucos, um plano começou a se formar em 

sua mente.” 

a) Hércules é_______________________________________________________. 

“- Não preciso de mais ninguém, vou limpá-los sozinho – anunciou o herói.” 

b) Hércules é______________________________________________________. 

“Fileu fez Hércules prometer que os estábulos estariam limpos em um dia de 

trabalho, da aurora ao anoitecer. E assim foi.” 

c) Hércules é_______________________________________________________. 

Para recordar: 

Os substantivos são palavras que servem para dar nome a seres (reais ou imaginários), 

coisas, objetos, utensílios, lugares, pessoas, sentimentos, ações, estados, ideias, 

fenômenos da natureza. Veja alguns exemplos. 

 

“Limpar os estábulos de Áugias, rei de Élis, uma cidade vizinha a Micenas, era o 

quinto trabalho, ingrato e humilhante, que Hércules teria de realizar para Euristeu.” 

“E você trouxe trabalhadores suficientes? – perguntou o rei com ironia.” 
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“Fileu fez Hércules prometer que os estábulos estariam limpos em um dia de 

trabalho, da aurora ao anoitecer.” 

 

Classificação dos substantivos: próprio e comum; concreto e abstrato. 

- Substantivo próprio e substantivo comum.  

Quando a palavra serve de nome a todos os seres de uma mesma espécie é um 

substantivo comum; quando nomeia apenas um ser em particular, é um substantivo 

próprio. Veja os exemplos abaixo:  

rei – substantivo comum: qualquer líder de um reino.  

Áugias – substantivo próprio: um rei específico, o rei de Élis. 

 

herói – substantivo comum: qualquer pessoa capaz de realizar 

uma atitude heroica. 

 Hércules – substantivo próprio: um herói específico, que 

realizou os doze trabalhos. 

 

cidade – substantivo comum – qualquer área urbanizada. 

Micenas – substantivo próprio: uma cidade grega específica. 

 

Observe que os substantivos próprios sempre iniciam com letra maiúscula. 

 

- Substantivo concreto e substantivo abstrato. 

Quando nomeiam seres que têm existência própria, são chamados de 

substantivos concretos. Quando nomeiam algo que precisa de outro ser para se 

manifestar, são chamados de substantivos abstratos. Veja os exemplos:  

“A raiva invadiu o coração do rei.” 

Raiva é um substantivo abstrato porque só pode existir em alguém. 

“Hércules tinha muita coragem, força e determinação.” 

Coragem, força e determinação são substantivos abstratos, pois dependem do 

substantivo concreto “Hercules” para poder existir; não existem por conta própria, é 

preciso que alguém os tenha para existir. 
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6) Escreva quatro substantivos: 

a) próprios - _____________________________________________________________ 

b) comuns - _____________________________________________________________ 

c) concretos -_____________________________________________________________ 

d) abstratos - ____________________________________________________________ 

Quinta-feira, 25 de março de 2021 

Matemática 

 

ADQUIRINDO NOVOS CONHECIMENTOS 

 Queridos alunos e alunas. A partir desta página vamos estudar conteúdos que 

ainda não havíamos estudado este ano. Muita dedicação e bons estudos! 

 

GEOMETRIA 

Geometria é a parte da matemática que estuda as formas dos objetos presentes 

na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades 

relativas a essas formas. 

 Para melhor entendermos a geometria, começaremos estudando as figuras 

geométricas planas e seus conceitos.  

 Chamamos de polígonos as figuras geométricas planas formadas por linhas 

retas. Veja os principais polígonos abaixo ( exceto o círculo) : 
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Observe que, destas figuras geométricas planas, apenas o círculo 

não pode ser considerado um polígono, pois não é formado por linhas retas. 

Todos as outras 8 figuras são consideradas polígono pois são figuras fechadas, 

com linhas retas em todos os seus lados. 

Outro conceito importante quando falamos de geometria é o conceito do vértice. 

Vértice é o ponto onde se encontram dois lados da figura. Vértice também é 

conhecida como canto. Veja um exemplo abaixo: 

 

 

 

Então, neste retângulo temos quatro lados e quatro vértices. 

Outro conceito importante é o de polígono regular. Consideramos um polígono 

como regular quando ele tem todos os lados do mesmo tamanho. 
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https://www.google.com/search?q=atividades+com+pol%C3%ADgonos+5+ano&tbm= 

 

Mas se você gosta de aventura e adora jogar na INTERNET acesse estes sites 
aí abaixo e divirta-se muito! 

http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/?deviceType=computer 

 

https://www.google.com/search?q=atividades+com+pol%C3%ADgonos+5+ano&tbm=
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/?deviceType=computer
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Sexta-feira, 26 de março de 2021 

Ciências 

Relação alimentar entre seres vivos. 
 

 As plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Parte desse 

alimento é transferido para outros seres vivos. Além disso, substâncias produzidas por 

fungos e bactérias, decompositores são absorvidas pelas plantas e transferidas para 

outros seres vivos, exemplo, o milho pode servir de alimento para o camundongo. 

 

 
Atividade 

 
1) Troque as figuras por palavras e leia o texto. 
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História 

As populações nômades 

Os primeiros seres humanos eram nômades e estavam em constante 

deslocamento, fugindo das intempéries da natureza ou de animais selvagens, como 

também em busca de espaço que pudesse fornecer alimentos ou proteção para o 

momento.  

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/nomadismo.htm
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Nas primeiras comunidades humanas, as populações costumavam viver 

principalmente da caça de animais e da coleta de frutos e vegetais. 

Assim para buscar alimentos, as pessoas tinham que se mudar com frequência. 

Esse modo de vida,em que as populações não tem moradia fixa,é chamado de 

nomadismo. 

 

 
Foto de pintura rupestre na Líbia de cerca de 12000 AC que representa um grupo 

humano caçando. 
 

Atividade 

Pesquise e registre nas linhas abaixo o que são nômades e como eles viviam. 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Geografia 

Como ler um mapa 
Veja a seguir, quais são as informações que os elementos do mapa fornecem. 

 
 

Atividade 

1) Sobre o mapa apresentado acima, responda as questões. 

a) Qual é o tema representado no mapa acima? 

R.:_______________________________________________________________ 

b) O que traz a legenda? 

R.:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Em que parte do mapa é possível encontrar informações sobre o tamanho real da 

área que foi representada? 

R.:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Terceira semana  - 29 de março a 02 de abril 

Segunda-feira, 29 de março de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO 
FONE (49) 99999-0818 

 
Vamos formar palavras? Lembrando: quem tiver computador poderá fazer e mandar 

a foto para o professor, caso não tenha, faça o exercício na apostila. Escreva três 
palavras que comece com: 

 
MA _________________________________________________________________ 
 
 
RE _________________________________________________________________ 
 
 
LI _________________________________________________________________ 
 
 
BO _________________________________________________________________ 
 
 
LU _________________________________________________________________ 

 
 

Ensino Religioso 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
  

Atividade semana da páscoa que, neste ano, será comemorada dia 04 de abril, vamos 
agora entender um pouco sobre os seus significados: 

 
PÁSCOA E SEUS SÍMBOLOS 
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https://slideplayer.com.br/slide/10250605/ 

 
Atividades 

Faça uma ilustração de cada símbolo, no espaço abaixo, colocando seu nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://slideplayer.com.br/slide/10250605/
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Terça-feira, 30 de março de 2021 

Inglês 

HAPPY EASTER SIGNIFICA FELIZ PÁSCOA. PINTE BEM BONITO AS LETRAS E 
A CESTA DOS OVOS DE PÁSCOA. EGGS BASKET. APÓS A PINTURA COMPLETE 
COM O SEU NOME. 

 

https://br.pinterest.com/pin/288863763595322178/ 
 
 
MY NAME IS_____________________________________________ 
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Artes 

Professora: Everlise dos Santos                Whats; (46) 9 9132 3610 

Aluno (a): _________________________________________________ 

No quadro abaixo faça o desenho mais colorido que você conseguir. Capriche!  
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Educação Física 

PROFª: EZEQUIELE – CENHO - FONE (49) 99803-4774  

TIPOS DE MÚSCULOS 
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Atividade 03 

Responda: 

a) Quais sãos os tipos de músculos? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) O que são músculos voluntários? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

         c) O que são músculos involuntários? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) O que são músculos cardíacos? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Quarta-feira, 31 de março de 2021 

Língua Portuguesa 

Nossos assuntos na aula de hoje serão: 

- Adjetivos e locuções adjetivas; 

- Verbos; 

- Ordem alfabética. 

Adjetivos 

Adjetivos, como já vimos, são  palavras que servem para caracterizar o 

substantivo. Veja os exemplos nos quadros abaixo e observe que os adjetivos, em azul, 

caracterizam os substantivos, palavras destacadas em negrito. 

Como não precisava se preocupar com adubo para suas férteis terras, Áugias 

deixou acumular monte e montes de esterco fétido nos pátios dos estábulos, formando 

torres tão altas que nenhum homem seria capaz de desloca-las. 

 



 
 

44 
 

Dali avistou dois rios que cruzavam a planície, um à esquerda e outro à direita, 
como duas enormes serpentes brilhantes correndo para o horizonte. 

 

O ingrato rei, em vez de mostrar-se satisfeito pelo benefício prestado, esbravejava 
por ter de entregar-lhe um décimo de seu rebanho. 

 

 

Locuções adjetivas 

As locações adjetivas são expressões formadas por mais de uma palavra e que 

têm a função do adjetivo. Como os adjetivos, as locuções adjetiva servem para 

caracterizar o substantivo. Veja alguns exemplos: 

Adjetivos Locuções adjetivas 

Amor maternal 

Sol matinal ou matutino 

Período vespertino 

Horário noturno 

Planta aquática 

Viagem aérea 

Opinião popular 

Festa social 

Amor de mãe 

Sol  da manhã 

Período da tarde 

Horário da noite 

Planta da água 

Viagem pelo ar 

Opinião do povo 

Festa da sociedade 

 

Atividades 

1 - Reescreva as frases (use letra cursiva), substituindo a locução adjetiva por um 

adjetivo. 

a) Hércules é um herói da mitologia. 

R.:_________________________________________________________________ 

 

b) Alguns mitos brasileiros são personagens da água, como a Iara, metade mulher, 

metade peixe. 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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c) Outro exemplo é a boiúna, reconhecida ao se avistarem duas tochas de grande 

brilho andando pelas margens dos rios. 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d) Hércules tinha uma força de gigante. 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e) O herói Hércules pertence à mitologia da Grécia. 

R.:_________________________________________________________________ 

 

2 – Escreva o adjetivo que corresponde à locução adjetiva destacada. 

a) planta da água _________________________________________ 

b) estrela da manhã _______________________________________ 

c) tradição do povo _______________________________________ 

d) prova do bimestre ______________________________________ 

e) notícias da tarde ________________________________________ 

f) problema da sociedade___________________________________ 

 

 

 

Verbos 

Os verbos são as palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza. 

Veja, nos quadros abaixo, as palavras destacadas. Elas são verbos. 

Hércules desceu a colina e foi imediatamente procurar o rei de Élis. 

 

- Sou Hércules, filho de Alcmena. Tenho incumbência de limpar seus estábulos. 

 

Fileu fez Hércules prometer que os estábulos estariam limpos em um dia de 

trabalho, da aurora ao anoitecer. 
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Ordem alfabética 

No segundo e no terceiro ano já estudamos sobre ordem alfabética. Vamos retomar 

o assunto para relembrarmos. 

Observe as palavras em destaque na parte superior da página de dicionário .
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1 - Você sabe para que servem as palavras em destaque no canto superior 

esquerdo da página de dicionário acima? Escreva aqui a sua resposta. 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 – Quais são essas palavras? 

R.:_________________________________________________________________ 
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Quinta-feira, 01 de abril de 2021 

Matemática 

Quadriláteros 

Os quadriláteros são os polígonos que possuem 4 lados, 4 vértice e 4 ângulos. Conheça 

os principais quadriláteros: retângulo, quadrado, losango, paralelogramo, trapézio. 

1 – Preencha a cruzadinha com os nomes dos seguintes polígonos: 

1-polígono de 7 lados 

2 – polígono de 20 lados 

3 – polígono de 12 lados 

4 – polígono de 5 lados 

5 – polígono de 9 lados 

6 – polígono de 3 lados 

 

                                                            https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-os-poligonos.htm 

 

Triângulos 

Os triângulos podem ser classificados em: 

Equilátero: possui todos os lados com tamanhos iguais. 

 

Isósceles: possui somente dois lados com tamanhos iguais. 

 

Escaleno: possui todos os lados com tamanhos diferentes. 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-os-poligonos.htm
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Sexta-feira, 02 de abril de 2021 

Atenção! 

Hoje não tem aula. É feriado da sexta- feira da paixão. 

 

 

 

Quarta semana  - 05 a 09 de abril 

Segunda-feira, 05 de abril de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO 
FONE (49) 99999-0818 

Utilize o editor de texto Word ou Bloco de Notas para digitar os números de 1 ao 
100. Caso não possua computador, você poderá  realizar a atividade na apostila. 
 

          
          

          
          
          

          
          
          

          
          

 
 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 

Nossa atividade de hoje, é sobre acreditar, acreditar que tudo vai melhorar, que tudo vai 

dar certo. Leia o texto se possível com a família: 
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ACREDITAR 
 

 
 

 
 

Encontre as palavras no diagrama: 
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Terça-feira, 06 de abril de 2021 

Inglês 

 

http://atividadesdiversasclaudia.blogspot.com/2021/01/atividade-para-o-primeiro-dia-de-aula_70.html 
ENGLISH BOOK -2º grade (1).pdf 

 
 
MY NAME IS_________________________________________________ 

file:///C:/Users/balen/Downloads/ENGLISH%20BOOK%20-2Âº%20grade%20(1).pdf
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Artes 

Professora: Everlise dos Santos                Whats; (46) 9 9132 3610 

Aluno (a): _________________________________________________ 

Recorte as figuras e cole no quadro separado em:   

 
MONOCROMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLICROMIA 
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ANEXO PARA RECORTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
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Educação Física 

PROFª: EZEQUIELE – CENHO 
FONE (49) 99803-4774 

 
Atividade 04 

  
Coloque os nomes dos músculos. 

 

 
 
 
 
 

Quarta-feira, 07 de abril de 2021 

Língua Portuguesa 

Produção de texto 

Você leu, nesta apostila, sobre o herói Hércules, da mitologia grega e seus doze 

trabalhos, especialmente o quinto trabalho, que foi limpar os estábulos do rei Áugias. Viu 

suas qualidades como força e coragem, que o tornam um ser invencível. 
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Você consegue imaginar um herói ou heroína assim?  

Crie um herói invencível totalmente novo. Para isso siga o seguinte roteiro: 

1 – Qual é o nome do seu herói ou heroína? 

2 – Onde nasceu? Quem são seus pais? 

3 - Como é sua aparência? 

4 – Quais são suas qualidades? 

5 – Qual foi o fato ou aventura que aconteceu em que (ele/ela) comprovou suas 

qualidades, fazendo-o(a) ser considerado(a) invencível. 

Atenção! 

As perguntas são apenas um guia para você não esquecer as informações 

principais sobre seu herói ou heroína. Cuidado para não escrever como se estivesse 

apenas respondendo diretamente as perguntas. Assim seu texto ficaria meio estranho. 

Não se esqueça de colocar um título! 

Escreva antes num rascunho, depois leia e releia, antes de passar a limpo aqui. 

Você pode também, antes do texto fazer um desenho que represente o herói ou 

heroína que você criou.  

Bom trabalho!                             Faça seu desenho aqui. 
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Escreva aqui o seu texto. 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Quinta-feira, 08 de abril de 2021 

Matemática 

 
ADIÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 
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Você se recorda que a adição é representada pelo sinal de + (mais)? E que 

sempre que juntamos ou acrescentamos quantidades estamos fazendo uma adição? 

Também lembra que cada número em uma conta de mais tem um nome? Não? Então, 

vamos recordar... Veja abaixo os nomes que estão presentes em uma adição: 

 

   1  2  5     → parcela 

+ 2  3  4    →parcela 

  3   5  9   → soma ou total 

ATIVIDADES 

1 - Organize as adições e resolva. Arme as continhas, não esquecendo que 

unidades devem ficar com unidade, dezenas com dezenas, centenas com centenas, 

unidades de milhar com unidades de milhar, dezenas de milhar com dezenas de milhar e 

centenas de milhar com centenas de milhar. 

a) 3.609 + 6.400 + 4.568                                                  b) 67.896 + 34.509 + 23. 645 

DM        UM         C     D      U                                          CM       DM        C         D        U 

    _______________________                                         __________________________                                           
+                                                                                     +                                                                                      
   _______________________                                          __________________________ 
 
   _______________________                                           _________________________ 
                    

c) 1.184 + 450 + 25.438                                                  d) 137.348 + 50.723 

 

DM        UM         C     D      U                                          CM       DM        C         D        U 

    _______________________                                         __________________________                                           
+                                                                                     +                                                                                      
   _______________________                                          __________________________ 
 
   _______________________                                           _________________________ 
                    

 

 
e)  86.625 = 40.213                                                               f)  46213 = 137.348 

DM        UM         C     D      U                                          CM       DM        C         D        U 

    _______________________                                         __________________________                                           
+                                                                                     +                                                                                      
   _______________________                                          __________________________ 
 
   _______________________                                           _________________________ 
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2 -Resolva os problemas abaixo: 

a) Uma senhora trabalha em uma loja e recebe um salário mínimo, ou seja, R$ 

1.039,00. Além desse valor ela também recebe uma comissão pelas vendas que faz. No 

mês de fevereiro ela recebeu R$ 184,00 de comissão e mais o salário. Quanto ela 

recebeu ao todo? 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

R.:_________________________________________________________________ 

 

 

b) A tabela abaixo mostra a preferência pelo sabor de sorvete entre as crianças da escola. 

Sabor Quantidade de 

crianças 

* 

 

 

 

 

 

 

Morango  48 

Chocolate 132 

Abacaxi 27 

Flocos 39 

 

Qual o sabor de maior preferência? 

R.:_____________________________________________________________________ 

 

 

Quantas crianças responderam à pesquisa de preferência de sorvete? 

R.:_____________________________________________________________________ 

 

 

Sexta-feira, 09 de abril de 2021 

Ciências 

A fotossíntese e a luz solar 

Por meio da fotossíntese as plantas utilizam a luz solar para produzir seu alimento. 

A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Nelas, existe a clorofila que é um 

pigmento verde capaz de captar a luz fornecida pelo sol. 
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Além da clorofila, nas folhas existem estruturas chamadas estômatos, que 

absorvem o gás carbônico do ar. Na presença da luz solar ocorre a transformação do gás 

carbônico e da água em alimento para a planta. 

Durante esse processo, ocorre a liberação de gás oxigênio para o ambiente. 
 

 
 

 
Atividades 

1) Encontre as respostas das questões na cruzadinha depois as numere. 
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História 

O domínio do fogo 

Com o tempo os seres humanos desenvolveram técnicas para produzir o fogo. 

 Isso alterou profundamente o modo de vida dessas populações. A iluminação e o 

aquecimento nos abrigos alteraram o ritmo das atividades cotidianas, que agora poderiam 

ocorrer à noite. Os alimentos passaram a ser cozidos ou assados, o que melhorou a 

qualidade da alimentação na época. Além disso, o fogo tornou-se uma nova arma para 

afugentar animais selvagens. 

 
 

Atividades 

1- Assinale somente as alternativas verdadeiras. 

a) (     ) Antes dos homens descobrirem o fogo havia energia elétrica. 

b) (    ) O fogo foi uma grande descoberta pois  com ele as pessoas conseguiram cozinhar 

e assar os alimentos. 

c) (    ) O  fogo tornou-se uma arma para  afugentar  animais selvagens. 

d) (   )  A descoberta e o controle do fogo permitiram o aquecimento com relação ao 

frio, espantar animais silvestres e assar os alimentos. 

e) (    )  Para ter fogo nas cavernas os nômades puxavam fios  para  transferir a energia . 

f) (     )  Para produzir fogo eram usadas duas pedras, que com o atrito  produzia  faísca. 

 

O processo de sedentarização 

Há cerca de 12 mil anos, no Oriente Médio, alguns grupos humanos perceberam 

que as sementes germinavam ao serem enterradas no solo. Assim começaram as 

primeiras plantações. 

Nessa época, alguns animais, como cachorros, passaram a ser criados próximo às 

aldeias para serem utilizados em tarefas diárias como a caça. 
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O desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais possibilitaram que 

as comunidades se fixassem nos territórios, deixando o modo de vida nômade e se 

tornando sedentárias. Chamamos essa mudança de vida dos nossos ancestrais de 

sedentarização. 

Durante esse processo, mulheres e homens desempenhavam papéis importantes 

para a comunidade. As mulheres cuidavam dos filhos, do cultivo agrícola e do preparo 

dos alimentos. Os homens caçavam, pescavam, cuidavam dos rebanhos e auxiliavam na 

agricultura. 

 

Atividades 

1) Complete com a palavra que corresponde a cada descrição. 

Agricultura  Sedentarização  Cachorro  nomadismo 

 

a) Modo e vida em que as populações se mudam com frequência em busca de 

alimentos. _______________________________________________________________ 

b) Mudança do modo de vida das populações, que deixaram de ser nômades e se 

tornarem sedentárias. ______________________________________________________  

c) Atividade de cultivo de alimentos, em que se plantam sementes no solo para 

germinarem. _____________________________________________________________ 

d) Um dos primeiros animais a ser domesticados pelos grupos humanos. 

________________________________________________________________________ 

 

Geografia 

População do município 

A população de um município é formada pelas pessoas que moram na área urbana 

(cidades, vilas e povoados) e também pelas pessoas que moram na área rural (chácaras, 

sítios e fazendas). 

Alguns municípios brasileiros possuem população muito numerosa, enquanto outras 

apresentam população pouco numerosa. 
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Atividades 

1) Identifique, na tabela acima, o município que tem maior população. 

____________________________________________________ 

 

2) Identifique na tabela que tem a menor população. 

____________________________________________________ 

 

3) Qual a população do município de Novo Horizonte – SC? 

____________________________________________________ 

 
População Rural e População Urbana. 

 
Em nosso país, grande parte da população vive nas cidades. Veja o gráfico a 

seguir: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em alguns municípios, porém, a população rural é mais numerosa 

que a população urbana. 

Os gráficos a seguir mostram como estão distribuídos a 

população rural e a população urbana em dois municípios brasileiros 

que possuem aproximadamente o mesmo número de habitantes. 
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Atividade. 

1) Complete as frases com base nos gráficos acima. 

 a) O município de ___________________ tem população rural maior que a urbana. 

b) O município de ___________________ apresenta uma população urbana maior 

que a rural. 


