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Apresentação 

 
Olá queridos (as) alunos (as), do 4º ano, olá prezados pais e mães. 
Estamos iniciando a quarta apostila do ano letivo de 2021, com o período que vai de 03 

de maio a 04 de junho. 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  - 03 a 07 de maio 

Segunda-feira, 03 de maio de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO                          FONE (49) 99999-0818 
Aluno:___________________________________ 
 

1- Dando continuidade as tabuadas, utilize o editor de texto Word ou Bloco de 
Notas para digitar apenas as tabuadas do 3, 4, 6 e 7. Caso não tenha computador 
basta fazer nos espaços abaixo. 

TABUADA DO 3 TABUADA DO 4 TABUADA DO 6 TABUADA DO 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

Ensino Religioso 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
A atividade de hoje é sobre o dia das mães vamos lá: Leia o texto, depois faça um texto 
em forma de homenagem para sua mãe. Ah,  vou mandar no anexo um modelo de cartão 
para você confeccionar para sua mãe. 
 

 
https://www.soescola.com/2017/05/atividades-variadas-para-o-dia-das-maes.html 

https://www.soescola.com/2017/05/atividades-variadas-para-o-dia-das-maes.html
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                                                  https://www.soescola.com/2017/05/atividades-variadas-para-o-dia-das-maes.html 
 
 

TEXTO: 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Terça-feira, 04 de maio de 2021 

Inglês 

 

O mother’s day (dia das mães) é comemorado no mês de maio. Recorte e cole, montando 

o vaso de flores bem bonito para a sua mother (mãe). Depois de pronto entregue para a 

sua MOTHER no HAPPY MOTHER’S DAY. 

https://www.soescola.com/2017/05/atividades-variadas-para-o-dia-das-maes.html
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Artes 

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

Aluno (a): _________________________________________________ 

Olá querida criança, tudo bem? Hoje na aula de Artes faremos uma colagem de EVA 

usando as cores frias. Essa colagem será feita em uma Mandala. Capriche.  

 

Fonte: http://www.desenhosparacolorir.org/desenhos/209-desenhos-para-colorir-Mandalas 
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Educação Física 

 

BRINCADEIRAS E JOGOS POPULARES NO BRASIL 

As brincadeiras envolvem movimentos do corpo, quando você corre, pula, brinca, dança, 

realiza atividades físicas. Você sabia que as brincadeiras e jogos populares que 

conhecemos já existem há muito tempo? Eles fazem parte do nosso Folclore, pois, foram 

criados, passados e transformados de um país, uma região e cidade para outra. Assim, as 

brincadeiras e jogos populares possuem uma história em cada lugar que foi criado. 

 

(QUADRO DE PIETER BRUEGHEL – Jogos Infantis 1560). 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ef/pages/cultura/jogos_e_brincadeiras/brincadeiras_populares/ 

Atividade 01: Você conhece alguma brincadeira ou jogo da cultura popular? Descreva um 
jogo ou brincadeira que você conhece.  
a) Nome: __________________________________________________ 
 
Como brincar: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Pesquisa: pergunte a seus pais, avós ou pessoas que moram com você, quais as 
brincadeiras ou jogos que vivenciaram antigamente?  
a) Nome: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Como brincar:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ef/pages/cultura/jogos_e_brincadeiras/brincadeiras_populares/
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Quarta-feira, 05 de maio de 2021 

Língua Portuguesa 

Notícia de jornal 

Observe: 

 
 

 

Nesta cena acima, alguns alunos, acompanhados do professor, estão recolhendo 

imagens e informações para publicar no jornal da escola. 

Atividade 1 - Responda: 

1 – O que eles estão observando e fotografando? 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2 – De acordo com as imagens, o tema (assunto) a ser tratado no jornal da escola por 

esses alunos é a: 

(     ) poluição do ar.          (     ) poluição das águas.     (    ) destruição das florestas. 

3 – De acordo com o que você viu acima, a função de um jornal é principalmente:  

a - (   ) trazer informações sobre os assuntos do dia a dia na forma de notícias, 

entrevistas, reportagens, etc.. 

b - (     ) divulgar piadas e anedotas para fazer as pessoas se divertirem. 

c - (     ) trazer obras literárias como poemas e romances para as pessoas lerem. 
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Agora observe a imagem abaixo: 

 

                                                      Joca, São Paulo, Magia de ler, nº 50, 1ª quinz.., nov. 2014, p. 1.   
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Atividade 2 – Responda 

1 - Com base na imagem acima: 

a – Qual é o nome desse jornal? 

R.:_________________________________________________________________ 

b – Qual é o seu público alvo, isto é, a quem ele se destina? 

R.:________________________________________________________________ 

c – com base na indicação feita em  na página do jornal, em que mês ele foi publicado 

e correspondia a qual período desse mês? 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2 – Atenção para as explicações!!! 

Um jornal sempre traz em sua capa a chamada para as principais notícias do momento, 

aquelas que têm maior importância. Essas chamadas são conhecidas como manchetes. 

Elas sempre são curtas e têm por objetivo fazer com que o leitor leia a notícia completa 

no miolo do jornal. Por isso, a manchete é seguida da indicação da página do jornal onde 

se encontra. 

 

1 – Releia o que está indicado por , e na reprodução da primeira página do 

jornal e responda: 

a – Que nome esses pequenos textos recebem? 

R.:_________________________________________________________________ 

b – Por que eles são curtos? 

R.:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c – O texto indicado por  - “ Falta de água em São Paulo, o Estado mais populoso do 

Brasil” – aparece em tamanho maior que os outros. Por quê? 

(     ) É a notícia mais importante daquela edição do jornal. 

(     ) É o assunto que o jornalista mais gosta de tratar. 

(     ) Para enfeitar a capa do jornal. 
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d – Existe relação entre a imagem em destaque na capa do jornal e o texto indicado por 

·. Essa relação poderia ser assim traduzida: 

(    ) uma estiagem muito forte atinge São Paulo. 

(    ) está chovendo muito em são Paulo. 

(    ) Falta água em São Paulo porque muitas pessoas a estão consumindo. 

 

 

Atenção!!! Até agora você viu e estudou sobre um jornal, o Joca, na versão impressa. Ele 

é dividido em cadernos. Cada caderno trata de um assunto específico. O Joca impresso 

que você viu traz os seguintes cadernos:   Brasil, Mundo, Cotidiano, Tecnologia, 

Social, Esporte, Coleção e Reporte Mirim. 

 

 

 

 

Fique sabendo - Os cadernos dos jornais 

Todo jornal é dividido em cadernos, que ajudam a organizar as notícias por sessões 

temáticas, isto é, por assunto, por tema como Mundo, Brasil, Economia, Política, 

Cotidiano, Ciência, Educação, Tecnologia, Esportes, Cultura e outros.  

 

Agora veja esta outra primeira página do mesmo jornal. 
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Atividade 3 

1 – A imagem acima é de um jornal impresso ou digital? 

R.:______________________________________________________________ 

2 – O que o está indicando, na imagem acima? 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3 – Extra! (indicado por ) traz uma chamada. 

a – Qual é essa chamada? 

R.:_________________________________________________________________ 

b – Sobre o que essa chamada deve tratar? 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Para saber mais sobre jornais digitais, leia com muita atenção, o texto abaixo. 

 

 

Quinta-feira, 06 de maio de 2021 

Matemática 

Tabuadas 

Dando continuidade ao estudo das tabuadas, que já iniciamos na apostila passada, 

vamos retomar a propriedade comutativa da multiplicação, aquela que diz: a ordem 

dos fatores não altera o valor do produto. Por exemplo: podemos fazer 2 x 3 ou 3 x 2 

que o resultado será sempre o mesmo, ou seja, 6. 

Atividade 1 

Complete as tabuadas de 6, 7, 8 e 9, usando a propriedade comutativa. 

Tabuada de 6 

6 x 0 = 0               ou  0 x 6= ___                        6 x ___ = 6              ou  1 x ___= 6 

__x 2= 12             ou 6 x 2=____                        6 x ___= 18             ou  3 x 6 = ___ 

6 x ___ = 24         ou 4 x 6= -----                        6 x ___= 30              ou 5 x 6 = ____ 

6 x____= 42         ou 7 x 6= ___                        6 x 8 =____              ou ___ x 6= 48 

6 x ___= 54         ou 9 x __= 54                         6 x 10=____             ou 10 x 6= ____ 

6 x___= 36          ou 6 x 6= ___ 

Tabuada de 7  

7 x ___ = 0           ou 0 x 7=____                        7 x 1= ____              ou 1 x____= _____ 

7 x___ = 14          ou 2 x___= 14                        7 x ___= 21              ou 3 x ___= 21 

7 x___ = 28          ou 4 x___=28                         7 x ___ = 35             ou 5 x___= 35 
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7 x ___=42      ou __ x 7 = 42                         7 x 7 = ____         ou 7 x___= 49 

7 x___= 56      ou  8 x__= 56                          7 x___= 63            ou 9 x 7=____ 

7 x 10=___      ou 10 x7 = ____ 

Tabuada de 8 

8 x_____= 0           ou ___x 8 = 0                        8 x___= 8           ou 1x____= 8 

8 x ____ = 16         ou 2 x __= 16                        8 x___= 24         ou 3 x___=24 

8 x ____=  32         ou 4 x __= 32                        8 x___= 40         ou 5 x__ = 40 

8 x ____=  64         ou ___ x 8 = 64                     8 X__ = 72          ou 9 x __ = 72 

8 x 10    = ___        ou 10  x 8=___ 

Tabuada de 9 

9 x ___= 0              ou 0 x___= 0                    9 x ___ = 9               ou 1 x 9 =___ 

9 x __= 18              ou ___x 9 = 18                 9 x ___= 27              ou 3 x ___ = 27 

9 x___= 36             ou___ x 9= 36                 9 x ___= 45               ou ___ x 9 = 45 

9 x___= 54             ou___ x 9= 54                 9 x___ = 63               ou ___ x 9 = 63 

9 x___= 72             ou ___x 9 = 72                9 x___ = 81               ou 9 x 9 = ____ 

9 x 10 =___            ou 10 x 9 =____ 

 

 

Adição e multiplicação 

Você já imaginou em quantas pessoas ou mercadorias um trem pode transportar?  

Observe esse trem. Quantos contêineres ele está transportando? 

 

 Arnaldo organizou as bolas de boliche em várias caixas. Veja! 
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Atividade 2 

1 – Agora faça como Arnaldo e calcule o total de bolas usando a  adição e a multiplicação.  

 

R.:____________________________ou__________________________ 

 

2 – Lúcia combinou com seus colegas de estudar multiplicação. Para isso propôs a 

construção de uma tabela. Veja: 

Descrição Adição Multiplicação 

4 parcelas iguais de 7 7 + 7 + 7 + 7 = 28 4 x 7 = 28 

2 parcelas iguais de 9        9 + 9 = 18  2 x 9 = 18 

5 parcelas iguais de 8 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 5 x 8 = 40 

7 parcelas iguais de 6 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6=42 6 x 7 = 42 

5 parcelas iguais de 5 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 5 x 5 = 25 

 

Agora complete a tabela abaixo como Lúcia fez. 

Descrição Adição Multiplicação 

3 parcelas iguais de 9   

6 parcelas iguais de 6   

5 parcelas iguais de 7   

4 parcelas iguais de 8   

7 parcelas iguais de 2   
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Múltiplos e um número 

 

 

Atenção! O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. O zero é múltiplo de qualquer 

número e todo número é múltiplo de si mesmo. 

Atividade 3 

1 - Escreva o conjunto dos 5 primeiros múltiplos de cada um dos números abaixo. 

a) 2 =___________________________________________________________________ 

b) 3 =___________________________________________________________________ 

c) 6 =___________________________________________________________________ 

d) 8 =___________________________________________________________________ 

e) 9 =__________________________________________________________________ 

f) 10 =__________________________________________________________________ 

g) 12 =__________________________________________________________________ 

h) 20 =__________________________________________________________________ 

2 – Descubra os múltiplos de cada número e circule-os. 

a) Múltiplos de 4 –     2,    3,    6,     8,       10,    12,    14,    16,    18,    20,    22,    24. 

b) Múltiplos de 6 –     0,     5,     6,      9,      12,     13,    24,    30,    32,   36,     40,   54.   

c) Múltiplos de 7 -      1,     3,     5,      7,       8,         9,    14,    20,   21,    23,    35,   63. 
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Sexta-feira, 07 de maio de 2021 

Ciências 

Misturas no dia a dia 

Você já parou para pensar o que é uma mistura? Já se deu conta de quantas misturas 

fazem parte da nossa vida diária? O ar que respiramos, a maioria das comidas que 

ingerimos, os sucos e bebidas que bebemos, são misturas de substâncias diferentes. 

Observe abaixo: Mário está ajudando seu pai a preparar um bolo. Veja a receita que eles 

estão seguindo 

    

Atividade 1 – Responda 

a) No bolo que Mário e seu pai fizeram, quais ingredientes foram misturados? 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) Qual é o produto final desta mistura? 

R.:_________________________________________________________________ 
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c) Quais ingredientes você deve misturar para fazer uma limonada? Escreva-os nos 

quadros abaixo. 

  

+ 

  

+ 

  

= 

 

Quando juntamos dois ou mais materiais, obtemos uma mistura. Em algumas misturas, 

conseguimos perceber quais os materiais que as compõem. No bolo, por exemplo, são 

utilizados diferentes ingredientes, tanto sólidos (farinha de trigo, açúcar), quanto líquidos 

(leite, óleo) e, quando misturados, não é possível diferenciar todos os ingredientes.  

Já no preparo de uma salada de frutas, é possível reconhecer cada uma das frutas 

utilizadas. Veja. 

 

d) Quais frutas você consegue identificar na salada de frutas acima? 

R.:________________________________________________________________ 

Não é somente na cozinha que podemos encontrar misturas. Você já observou a roda de 

um carro? 

 

Algumas rodas de carro, como as de liga leve, parecem ser feitas de um único material, 

mas na realidade são compostas de uma mistura de diferentes metais que se misturam 

após aquecidos e derretidas e, em seguida são moldados. 

O ar atmosférico também é uma mistura de vários gases (oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, 

gás carbônico, ozônio), mas não conseguimos vê-los. 
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História 

Qual a idade do Brasil, o nosso país? 
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Atividade 1 – Responda 

a) Em que dia, mês e ano os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil? 

R.:_________________________________________________________________ 

b) Quem comandava a esquadra portuguesa em nome do rei de Portugal? 

R__________________________________________________________________ 
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c) Pedro Álvares Cabral tomou posse das terras para o rei de Portugal. Essas terras não 

tinham donos, então? Quem eram os verdadeiros donos da terra? 

R.:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d)  Para os milhões de indígenas que aqui viviam o que representou a chegada dos 

portugueses? Ela foi benéfica ou prejudicial para eles? Comente. 

R.:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Geografia 

O trabalho no espaço rural 

O trabalho no espaço rural caracteriza-se principalmente pela realização de atividades da 

agricultura, do extrativismo e da pecuária. 
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Atividade 1 

1 – Complete 

a) Ele atende diversos tipos de indústrias com produtos para a fabricação de cosméticos, 

móveis e celulose. Estamos falando do extrativismo____________________ 

b) Por meio dela são produzidos grãos, legumes, verduras e frutas para o consumo 

humano e animal. Além disso, ela fornece matéria-prima para a fabricação de diversos 

produtos. Estamos falando da___________________________________. 

c) É dessa atividade que vêm os produtos como carne, leite e seus derivados, couros 

para a fabricação de calçados, bolsas, cintos e outros produtos. Estamos falando da 

_________________________________________ 

d)  Os produtos do ______________________________________ são utilizados por 

diversas indústrias e também para a alimentação humana, como os pescados, por 

exemplo. 

e) É através dele que são obtidos produtos como o ferro, o cobre, o alumínio, além de 

metais e pedras preciosas como o ouro e os diamantes. Essa atividade é chamada de 

extrativismo_________________.     

2 – Escreva o nome de algumas indústrias encontradas no campo. 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Segunda semana  - 10 a 14 de maio 

Segunda-feira, 10 de maio de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO                  FONE (49) 99999-0818 
 

1- Utilizar o navegador de internet para acessar o site 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/teste-de-tempo/ jogos de tabuada 

clique onde diz TESTE DE TEMPO, escolher APENAS as tabuadas do 4, 6, 7, 8 

e 9, conte-me como foi seu resultado. Lembrando que após cada resposta deve 

ser pressionado o ENTER para o computador realizar a resposta. Exemplo: 1x2 

digitará a resposta 2 e pressionar o ENTER. Conte-me como foi seu resultado: 

 
Pontos:_______    
 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/teste-de-tempo/
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Números de respostas certas:______ 
 
Velocidade:_______ / pergunta  
 

Ensino Religioso 

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

Nessa apostila vamos entender um pouco sobre símbolos religiosos e seus líderes, leia o 

texto com atenção depois monte seu jogo da memória que a professora mandou no 

anexo, pode mandar fotos de vocês jogando: 

                                                                                                                                           
FONTE: https://cfnplages.com.br/content/uploads/2020/05/Material-complementar-6-ano-Ensino-religioso.pdf 

 

Não recorte esse, só observação, no final da apostila está o jogo: 
 

 

https://cfnplages.com.br/content/uploads/2020/05/Material-complementar-6-ano-Ensino-religioso.pdf
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Terça-feira, 11 de maio de 2021 

Inglês 

Complete a cruzadinha conforme o membro da família. 

Vocabulário: father: pai, mother: mãe, sister: irmã, brother: irmão, grandfather: avô, 

grandmother: avó, aunt: tia, uncle: tio. Copiar o vocabulário no caderno. 

 
https://br.pinterest.com/pin/181832903693269594 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/181832903693269594
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Artes 

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

Aluno (a): _________________________________________________ 

Siga a sequencia de cores indicadas abaixo e pinte os arcos - íris:  

 

Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-IWYg7fWHhdI/XFizDKyph0I/AAAAAAAAlSA/EMWdIwpOOLcABWrRBglcNermSRwCFI39gCLcBGAs/s1600/CORES.fw.png 
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Educação Física 

 

Educação Física 

Terça-feira 11/05/21 

Atividade 02: Brincadeiras e esportes. 

 a) As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, 
sem palavras ao contrário. 
 

 

ADOLETA- ATIREI O PAU NO GATO- BALANÇA CAIXÃO- BASQUETEBOL 
BEISEBOL- CABRA CEGA- COELHINHO SAI DA TOCA- ESGRIMA 

FUTEBOL- FUTSAL- GATO MIA- GOLFE 
HANDEBOL- PASSAR O ANEL- VOLEIBOl 

                                                                    https://www.facebook.com/educaescola 
 

Quarta-feira, 12 de maio de 2021 

Língua Portuguesa 

Slogans e Aposto 

Leia!!! 
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Atividade 4 

1 – A que edição do jornal Joca cada slogan pertence? Complete o quadro abaixo. 

 

 Número Data da publicação 

1º slogan 

 

  

 

2º slogan 

 

  

 

 

2 – Os dois slogans têm a mesma finalidade que é: (marque a única afirmativa correta) 

a  (    ) indicar quais assuntos o jornal aborda. 

b  (    ) indicar o lugar onde o jornal é produzido. 

c  (    ) indicar para qual público o jornal se destina. 

 

 

Aposto 

Aposto é o termo formado por uma ou mais de umas palavras e que serve para explicar 

ou especificar algum  substantivo em uma oração. Veja o exemplo. 
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O termo destacado “o estado mais populoso do Brasil”, está dando uma explicação 

sobre o substantivo “São Paulo”. 

Então, na oração “Falta água em são Paulo, o estado mais populoso do Brasil”, o aposto 

é: “o estado mais populoso do Brasil”. 

 

Atividade 5 

Leia as orações a seguir e copie a parte delas que corresponde ao aposto. 

a – Falta água em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. 

R.:_________________________________________________________________ 

 b – 10 de novembro: Dia Mundial do trigo, cereal que é a base da alimentação de povos 

de todo o planeta. 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ c – 

Joca, um jornal destinado à crianças e adolescentes. 

R.:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d – Língua Portuguesa, a aula que eu mais gosto. 

R.:_________________________________________________________________ 

 

Atenção! Os slogans também funcionam como 

aposto. 

 

Atividade 6 

Leia estas manchetes do jornal Joca, em diferentes edições, e observe as palavras 

destacadas, especialmente no jeito que elas terminam. 
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1 – Como elas terminam? 

R.:_________________________________________________________________ 

2 – Escreva o plural dessas palavras. 

R.:___________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

3 – Como essas palavras terminam depois de passadas para o plural? 

R.: ________________________________________________________________ 

 

 

 

Plural das palavras terminadas em “ão” 

As palavras terminadas em ão podem ir para o plural  com as terminações “ãos”, 

“ães” ou “ões”. 

 

 

Vamos recordar o plural de algumas palavras terminadas em ão. 

 

ão   /     ãos ão  /  ães ão     /      ões 

grão - grãos pão - pães algodão - algodões 

mão - mãos capitão - capitães decisão - decisões 

irmão - irmãos cão - cães pião -  piões 

 

4 – Escreva o plural das palavras abaixo. 

órgão ________________         pão____________             bênçãos_____________ 

cidadão__________________  eleição_______________ fogão________________ 

escrivão_________________   canção _______________ catalão______________ 

mamão _______________  situação_________________ leilão ________________ 

gavião______________ figuração___________________ artesão______________ 

campeão _____________ correção__________________ avião________________ 

ação_______________ afeição_____________________nação_______________ 

criação__________________lição_________________ coração_______________ 

leão___________________ acusação___________________ peão____________ 
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Quinta-feira, 13 de maio de 2021 

Matemática 

Multiplicação com um dos fatores com mais de um algarismo 

A bicicleta, um veículo de duas rodas, pode ser usada como meio de transporte para o 

trabalho, esporte e lazer. 

Observe a produção de bicicletas da fábrica “Pedale Feliz”: 

- Na fábrica “pedale Feliz” são montadas 1432 bicicletas por mês. Para calcular quantas 

bicicletas foram montadas em dois meses, fazemos assim: 

                                   Não esqueça! Devemos começar a multiplicação sempre da direita, 

indo a esquerda. 

 Primeiro multiplicamos as unidades, depois as dezenas, em seguida as centenas, depois 

milhares e assim sucessivamente.  

Veja na imagem abaixo: 

 

 

Em dois meses foram montadas 2 864 bicicletas. 

 

Leia abaixo um pequeno texto informativo sobre as bicicletas. 
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Atividade 4 

1 - Arme as continhas e resolva as multiplicações abaixo. 

a) 3 x 2 3 1 2                               b) 4 x 1 2 0 2                         c) 3 x 2 3 2 1   

    ________________                    ________________              ________________ 

 X _________________              X  _________________        X  ________________ 

   _________________                 _ ________________             ________________ 

d) 4 x 2 2 0 0                               e) 2 x 4 1 2 3                          f) 3 x 3 1 3 1 

    ________________                    ________________              ________________ 

 X _________________              X  _________________        X  ________________ 

   _________________                 _ ________________             ________________ 

2 – A fábrica pretende montar 3 241 bicicletas. Quantas rodas serão necessárias para a 

montagem de todas essas bicicletas? 

______________________        Não se esqueça de colocar o sinal! 

______________________ 

______________________        R.: Serão necessárias_______rodas. 

3 – Nessa fábrica foram produzidas 2 120 bicicletas por ano durante 4 anos. Somente no 

quinto ano foram produzidas 3000 bicicletas. Quantas bicicletas foram produzidas nesses 

5 anos? 

__________________   Não se esqueça do sinal!      _________________ 

__________________                                             _________________ 

__________________                                             _________________ 

R.: Nesses cinco anos foram produzidas_____________bicicletas.  
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Atividade 5 – Multiplicação com reserva 

Os computadores são aparelhos eletrônicos que recebem, armazenam e produzem 

informações de maneira automática. Esses aparelhos fazem parte do nosso cotidiano e é 

cada vez maior a produção de computadores no mundo. 

O dono de uma loja pretende vender 5 computadores a 1 350 reais cada um. Quanto ele 

vai receber no total, se vender os 5 computadores? 

 

 

5 x 1 3 5 0  

 

ou 

      1 3 5 0 

X             5 

 

Para resolver, acompanhe os passos abaixo: 

 

1 – Agora resolva outras multiplicações. Atenção! Agora aparecem multiplicações com 

reserva, aquelas do “vai 1 fora”, “vai dois fora”. 

a) 2 x 1 2 3 8                                  b) 3 x 2 1 5  3                            c) 4 x 3 5 1 2 

    ______________                         _____________                    ______________ 

X ______________                     X  _____________                X  ______________ 

   ______________                          _____________                    ______________          

 d) 5 x 5 5 0 1                                   e) 6 x 4 8 5 6                             f) 7 x 4 8 5 4   

    ______________                         _____________                    ______________ 

X ______________                     X  _____________                X  ______________ 

   ______________                          _____________                    ______________  
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2 – Resolva os problemas. 

a) Uma loja um computador está à venda por 2 850 reais. Quanto a loja receberá se 

vender 9 desses computadores? 

________________________  Não se esqueça de colocar o sinal! 

______________________________ 

________________________      R.: A loja receberá___________________reais. 

b) Um corretor de imóveis está vendendo 4 terrenos a 8 155 reais cada um. Quanto ele irá 

receber se vender todos os terrenos? 

_______________________     Não se esqueça do sinal! 

_______________________   

_______________________     R.: O corretor receberá_______________reais. 

Sexta-feira, 14 de maio de 2021 

Ciências 

Materiais solúveis e insolúveis em água 

Materiais solúveis em água são aqueles que se dissolvem, se desmancham, quando 
misturados à água. 

Materiais insolúveis em água são aqueles que, quando misturados com a água, não se 
dissolvem, não se desmancham. Veja o experimento abaixo. 

Para estudar as misturas, a professora de Ciências de Francisco realizou a seguinte 
atividade com os alunos. 

Primeiramente, eles providenciaram dois copos plásticos transparentes com água, uma 
colher de chá de açúcar e uma colher de sopa com óleo.  

Em seguida, misturaram o açúcar com á agua de um dos copos e observaram o que 
aconteceu. 

 

A água é capaz de dissolver algumas substâncias. 

Na atividade mostrada acima, os alunos puderam observar que:  
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- o açúcar comum, quando misturado à água, é dissolvido. Nesse caso, não é possível 
visualizar o açúcar e a água separados. 

- o óleo, quando misturado à água, não é dissolvido. Nesse caso, podemos distinguir o 
óleo e a água. 

A água é conhecida como solvente universal, pois é capaz de dissolver várias 
substâncias. 

Os materiais que são dissolvidos pela água, são chamados de solúveis em água, e os 
que não são dissolvidos são chamados de insolúveis em água. 

 

Atividade 2 

1 – Complete com as palavras solúvel e insolúvel. 

Na atividade que a professora de Francisco realizou, o açúcar é _______________ e o 
óleo é _____________________em água. 

 

2 – Marque um (X) nas imagens em que é possível identificar facilmente os componentes 
de cada mistura. 

(    ) 
 (     ) 

  (     )   (     ) 
 

3 – Observe a imagem abaixo. 

 

a) Cite três ingredientes que são utilizados no preparo de pães. 

R.:________________________________________________________________ 
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b) Após o preparo dos pães, conseguimos identificar facilmente todos os ingredientes 

utilizados para prepara-lo? Por quê? 

R.______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Observe, na imagem ao lado, a orientação destacada,  

presente em uma embalagem de suco.  

Em sua opinião, por que esse produto deve ser agitado antes 

 de ser ingerido? 

R.:___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d) Vítor preparou uma caneca de chá. Para isso, 

 ele ferveu um pouco de água em uma chaleira e, em 

 seguida, adicionou folhas de erva-mate triturada e 

 açúcar. 

 Depois, com o auxílio de uma colher, agitou 

o conteúdo e esperou por 5 minutos. 

Antes de beber o chá, Vítor passou o conteúdo por uma peneira. 

 

d – 1) Qual dos ingredientes da mistura ficou retido na peneira? 

R.:_________________________________________________________________ 

d – 2) Nessa situação, qual componente é solúvel em água e qual é insolúvel em água? 

R.: Solúvel;_____________________ Insolúvel:____________________________ 

 

 

História 

Quando falamos em América ou Américas, estamos falando do continente americano, 

composto pelas Américas do Sul, Central e do Norte. É neste continente que  

se localiza o Brasil, juntamente com outros vários países. Veja o mapa  do continente 

americano. 
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Fonte: https://www.gestaoeducacional.com.br/mapa-das-americas-tipos-de-mapa-e-curiosidades/ 

Os primeiros habitantes da América 

 

 

 

https://www.gestaoeducacional.com.br/mapa-das-americas-tipos-de-mapa-e-curiosidades/
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39 
 

Atividade 2 – Responda 

1 – Quando Cabral chegou ao Brasil, quem ele encontrou morando aqui? 

R.:____________________________________________________________________ 

2 – Segundo os cálculos, quantos indígenas viviam no Brasil naquela época? 

R.:____________________________________________________________________ 

3 – Complete: 

Muitos estudiosos acreditam que o ser humano chegou à América a cerca de________mil 

anos. Mas algumas pesquisas mostram que isso pode ter ocorrido 

há___________________________________tempo. 

 

4 – Observe a foto abaixo. É uma foto das pinturas rupestres encontradas em sítios 

arqueológicos do município de São Raimundo Nonato. 

O município de São Raimundo Nonato fica em 

qual estado? 

(     ) Santa Catarina     (     )  Pará    (     ) Bahia 

 

(     ) Piauí         (     ) São Paulo        (     ) Acre 

 

 

 

 

 

 

Geografia 
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Atividade 2 

 Observe o selo abaixo. 

 

1 – Com base na imagem do selo, você diria que ela representa:  

(     ) A agricultura de larga escala praticada em grandes fazendas. 

(     ) A agricultura familiar, praticada em pequenas propriedades rurais. 

 

2 – Marque, nas afirmativas abaixo, as atividades que aprecem na imagem. 

(     ) Extrativismo vegetal  (     ) Agricultura       (     ) Pecuária 

(     ) Extrativismo animal, como a pesca     (     ) Extrativismo mineral. 

 
3 – De que maneira as atividades mostradas na imagem do selo, fazem parte do seu dia a 
dia? 
R.:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4 – Em nosso município é praticada a agricultura familiar. Qual o produto mais produzido 

na agricultura? 

R.:_________________________________________________________________ 

E na pecuária? 

R.:_________________________________________________________________ 
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Terceira semana  - 17 a 21 de maio 

Segunda-feira, 17 de maio de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO                  FONE (49) 99999-0818 
 

2- Caça Palavras: Localize palavras relacionadas à nossa disciplina: 
 

C O B M T S C A R A T 
M O U S E A V L R U S 
O M V M L U Y D A U K 
R T B L A T Y G G D P 
F I C L M E U D M  P 
C P U A R A S M A O S 
I M P R E S S O R A U 
P R T E C L A D O Ç O 

 

 

 

Ensino Religioso 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
 
Hoje vamos estudar um pouco sobre espaços sagrados, qual o significado e como são 
chamados. Faça a leitura do texto, observe as imagens e depois faça a atividade abaixo: 
 
 
 
 
 

 



44 
 

 
 
                                      FONTE:https://www.slideshare.net/amegaertner/apostila-do-1-ano-5-ano-2011 
 

1-Que espaço sagrado existe no lugar onde você morra, faça um desenho ilustrando-o e 
coloque o nome desse espaço: 
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Terça-feira, 18 de maio de 2021 

Inglês 

My name is_____________________________________________________ 
Coloque o nome que corresponde cada familiar, veja na atividade anterior o vocabulário 

para te auxiliar a responder essa atividade. Pinte a atividade bem bonita. 

 

https://coloringpagesfortoddlers.com/ 
 

 

 

 

https://coloringpagesfortoddlers.com/
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Artes 

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

Aluno (a): _________________________________________________ 

Ligue as cores as suas classificações:  

CORES QUENTES                                        

CORES FRIAS 

CORES PRIMÁRIAS 

CORES SECUNDÁRIAS 

CORES NEUTRAS 
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Educação Física 
 

Atividade 03: Complete a cruzadinha! 

 

http://educrianca.blogspot.com/2011/08/atividades-folclore.html 

 

 

 

Quarta-feira, 19 de maio de 2021 

Língua Portuguesa 

Ar puro é o que interessa 

Agora que você já viu como funciona um jornal, leia uma notícia publicada no jornal Joca: 

http://educrianca.blogspot.com/2011/08/atividades-folclore.html
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Estados Unidos saem de acordo climático. Joca, São Paulo, Magia de ler, nº 97, 2ª quinz., junho, 2017, p. 4. 

Atividade 7 

Assinale a única alternativa correta em cada questão abaixo. 

1 – O fato que está sendo noticiado é:  

(     ) a saída dos Estados Unidos do Acordo climático de Paris. 

(     ) o aquecimento global. 

(     ) a diminuição do número de empregos nos Estados Unidos. 

2 - Em que mês e ano esse fato aconteceu? 

(     ) Abril de 2021                     (     ) Junho de 2020             (     ) Maio de 2019 

(     ) Julho de 2018                    (     ) Junho de 2017 

3 – Segundo a notícia, o Acordo de Paris é um tratado assinado em 2015 por 195 países 

para: 

(   ) reduzir a emissão de gases poluentes   (     ) diminuir os índices de desemprego 

(   ) diminuir a pobreza e a fome                 (     ) desenvolver a indústria 
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4 – Em que caderno do jornal a notícia foi publicada? 

(     ) Social       (     ) Mundo       (     ) Cultura         (     ) Brasil       (     ) Política 

5 – Quem era, à época, Donald Trump, de acordo com a notícia? 

(     ) Presidente dos Estados Unidos       (     ) Presidente da China 

(     ) Presidente do Brasil                         (     ) Presidente da Nicarágua 

6 – Segundo os especialistas, a saída do Acordo de Paris é prejudicial ao Planeta por 

que: 

(    ) os Estados Unidos são o país que menos causa poluição no mundo. 

(    ) os Estados Unidos são o segundo país mais poluidor do mundo atrás da China.  

(    ) os Estados Unidos não causam poluição no mundo. 

7 – Releia o boxe azul da notícia do jornal Joca para responder à pergunta abaixo. 

De acordo com a notícia, que país se comprometeu pelo Acordo de Paris, a reduzir 37% 

das emissões de poluição até o ano de 2025 e 43% até o ano de 2030? 

R.:_________________________________________________________________ 

Releia as dicas dadas pela notícia para ajudar o planeta 

1. Troque lâmpadas comuns pelas econômicas. 2. Recicle plástico, vidro, papel e metal. 
3. Evite canudos e garrafas de plástico, etc. 4. Desligue tudo o que não estiver usando. 
Use mais transporte público, vá a pé ou de bicicleta. 

8 – Você e sua família seguem algumas dessas dicas? Quais? 

R.:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9 – Você sugeriria alguma outra dica, além dessas dadas pela notícia? 

R.:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Fato, opinião e argumento – Leia! 
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Atividade 8 

Nas frases abaixo, escreva (F) para fato, (O) para opinião e (A) para argumento. 

1 – (      ) Estados Unidos saem do Acordo de Paris. 

2 – (      ) Para os cientistas, o acordo climático é importante para salvar o Planeta. 

3 -  (      ) Para Donald Trump, o acordo é prejudicial aos Estados Unidos. 

4 - (    ) Segundo os cientistas, os gases poluentes aumentam a temperatura e causam 

diversas alterações no meio ambiente, como derretimento de geleiras, fazendo com que 

as águas invadam ilhas e cidades litorâneas. 

 

5 – (      ) Para Donald Trump, o acordo impede que os Estados Unidos gerem mais 

empregos, já que indústrias que poluem, como as de carvão, não podem atuar com toda a 

sua capacidade, gerando menos vagas de emprego. 

 

Quinta-feira, 20 de maio de 2021 

Matemática 

Multiplicação com cálculo mental 

Observe bem as imagens a seguir e leia com muita atenção! 

 



51 
 

 

 

Atividade 6 

Agora é com você!  

1 - Calcule mentalmente as multiplicações e escreva o resultado. 

a) 7 x 10 =_____               b) 2 x 1000=____________   c) 8x 1000=___________ 

d) 35 x 100=_________    e) 42 x 100=___________   f) 24 x 1000=_____________ 

2 – Raul gosta de brincar com números. Desta vez ele inventou uma máquina de 

multiplicação. Escreva os números que sairão de cada uma delas. 

 __________        _________________     _____ ___________ 
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_______________       ________________    _________________ 

 

_______________    __________________   ________________ 

3 – Faça as multiplicações a seguir usando o cálculo mental. 

a) 91 x 10=____________ b) 25 x 100=________________    c) 152 x 10=____________ 

d) 241 x 100=__________ e) 62 x 1000=_______________     f) 37 x 1000=___________ 

4 – Responda: 

a) Cada caranguejo tem 10 pernas. Quantas pernas haverá no total se juntarmos 5 

caranguejos? R.:___________________________ 

b) E 9 caranguejos?  R.:____________________________________ 

5 – Calcule: 
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Sexta-feira, 21 de maio de 2021 

Ciências 

Estados físicos das misturas 

Nos ambientes, as misturas e substâncias podem ser  encontradas em três estados 

físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso.  

Cada estado físico das matérias e substâncias tem suas características próprias. 

No estado sólido, têm forma e volume definido. 

         

 

 Um exemplo de mistura no estado sólido é 

 o granito, que é uma rocha. O granito é uma mistura 

de minerais, o quartzo, a mica e o feldspato. 

 

 

 

 

 

A geleira é um 

Exemplo de água no  

Estado sólido.  

 

 

 

No estado líquido, as misturas e substâncias, embora tenham volume definido, não 

possuem forma, tomando a forma dos recipientes que as contém. Assim, a água de 

uma garrafa, toma a forma da garrafa, o leite de uma caixinha, toma a forma da caixa, o 

refrigerante de uma lata, toma a forma da lata que o contém. 

         

A água dos mares, rios e lagos são exemplos            O vinagre é um exemplo de mistura.    

de misturas no  estado líquido.                                    no estado líquido. Ele é usado para 

                                                                                     temperar alimentos. 
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Os gases não têm forma e volume definidos.  

Eles ocupam a forma e o volume dos recipientes 

 onde estão contidos. 

 

Atividade 3 

a) Assinale com um x os estados físicos das misturas indicadas no quadro abaixo, à 

temperatura ambiente. 

Mistura Estado sólido Estado líquido Estado gasoso 

Suco de laranja com gelo    

Granito    

Água com gás    

Bronze    

Leite com cereais    

 

b) Escreva o nome de três misturas no estado sólido que você usa na sua alimentação. 

R.:_________________________________________________________________ 

c) Escreva o nome de duas misturas no estado líquido usadas na alimentação. 

R.:_________________________________________________________________ 

d) Escreva o nome de uma mistura no estado gasoso, sem a qual os seres vivos não 

sobreviveriam. 

R.:_______________________________________________________________ 

História 

As grandes navegações 
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Ao longo do século XV, que vai do ano de 1401 ao ano de 1500, os portugueses 

organizaram diversas expedições (viagens) marítimas, a fim de explorar a costa oeste da  

África e encontrar uma passagem entre os oceanos Atlântico e Índico para chegar às 

Índias, uma região do continente Asiático. 

Se encontrassem esse caminho marítimo, os portugueses poderiam participar do 

comércio de diversos produtos, principalmente o de especiarias, que era realizado entre 

a Europa e as Índias. 

Assim como os portugueses, outros europeus organizaram expedições marítimas nos 

séculos 15 e 16, principalmente os espanhóis. Essas expedições ficaram conhecidas 

como Grandes Navegações. Elas tinham como objetivo encontrar outras terras e novas 

rotas comerciais. 

As especiarias 

 

O deslocamento de pessoas e mercadorias 
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Observe o mapa abaixo. Nele estão representadas as principais expedições portuguesas 

no século XV, na tentativa de encontrar um novo caminho marítimo para as Índias. 

 

 

Atividade 3 

1 – Observe o mapa acima e preencha a tabela com o nome dos locais explorados pelas 

expedições portuguesas do século XV. 

Ano da expedição Local explorado pelos portugueses 

1415  

1434  

1456  

1472  

1483  

1488  
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2 – Marque com um X as afirmativas abaixo que representam as consequências das 

Grandes Navegações  para os povos nativos (indígenas). 

(  ) As Grandes navegações trouxeram muito progresso e bem estar para os povos 

nativos (indígenas). 

(   ) As Grandes Navegações representaram o domínio de alguns povos sobre outros. 

(   ) Os povos nativos tiveram seus costumes e modo de vida respeitado pelos europeus. 

(   ) A chegada dos europeus representou a destruição da cultura dos povos indígenas. 

(   ) Os europeus consideravam os povos nativos “inferiores” e milhões de indígenas 

foram perseguidos e mortos. 

(   ) Os europeus estavam interessados apenas nas riquezas naturais das terras 

“descobertas” e em tomar posse delas, por isso promoveram uma catástrofe na América. 

(    ) Europeus e indígenas viveram pacifica e harmoniosamente, o que foi muito bom para 

ambos os povos. 

 

 

 

 

Geografia 
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59 
 

 

 

 

 

 

 

O trabalho das pessoas está presente em nosso 

dia a dia de várias formas: na alimentação, nas 

roupas que vestimos, nos produtos de limpeza 

e higiene que usamos, nos medicamentos que 

fazemos uso para tratar da nossa saúde, no  

material escolar, na energia elétrica, na água 

tratada que usamos, na casa que moramos,  

no transporte que nos traz até a escola, etc. 

 

 

                           Atividade 3 

1 – Como você acha que o trabalho das 

mulheres do campo está presente em sua vida? 

R.:____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

2 – Na sua opinião, qual a importância do trabalho das mulheres no campo? 

R.:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3 – Você conhece alguma mulher que trabalha no campo? Quem? Fale um pouco sobre 

ela. 

R.:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Quarta semana  - 24 a 28 de maio 

Segunda-feira, 24 de maio de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO                                       FONE (49) 99999-0818 
1- Nada melhor que aprender brincando ou jogando então utilize o navegador de 

internet para acessar o site https://www.tabuadademultiplicar.com.br/diploma/ jogos 

de tabuada grande diploma, as tabuadas de 1 ao 10. E conte-me o seu resultado 

 

Acertos______ 

Ensino Religioso 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526  
 
                Leitura do texto: Para poder entender as diferenças religiosas. 
 
 

 
        FONTE:https://www.slideshare.net/amegaertner/apostila-do-1-ano-5-ano-2011 

 

https://www.tabuadademultiplicar.com.br/diploma/
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Atividade: 
 
1 - Copie do texto as religiões que aparecem descritas ali: 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2 - Por que existem tantas religiões no e igrejas, no Brasil e no mundo? 
 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Terça-feira, 25 de maio de 2021 

Inglês 

My name is___________________________________ 
 
Recorte e cole cada emotion (emoções) em seu devido lugar, para isso leia abaixo de 
cada rostinho a emotion que está escrita. Copiar o vocabulário no caderno. 
Vocabulário: good: bom, bad: mal, energetic: energético, okay: bem, sad: triste, angry: 
nervoso, happy: feliz, unhappy: infeliz, surprised: surpresa, tired: cansada, hungry: com 
fome, thirsty: cansado. 
https://www.bilgeceingilizce.net/uploads/9/7/5/8/97580010/feelings_f 
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Artes 

 

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

Aluno (a): _________________________________________________ 

Pinte o desenho usando SOMENTE as CORES NEUTRAS:  

 
Fonte: https://www.colorironline.com/imprimir/desenho-coqueiros-para-colorir/ 

 

 

 

https://www.colorironline.com/imprimir/desenho-coqueiros-para-colorir/
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Educação Física 

 

Atividade 04: Encontre as brincadeiras no caça- palavras! 
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Quarta-feira, 26 de maio de 2021 

Língua Portuguesa 

Verbo: infinitivo e tempos verbais 

Você já estudou e viu que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da 

natureza. Cada verbo tem um nome. Esse nome é chamado de infinitivo do verbo. 

Veja o exemplo nas frases abaixo. 

a) Os gases poluentes aumentam o aquecimento global. 

Aumentam é a ação praticada. Portanto é o verbo. E o seu infinitivo é aumentar. Logo, 

aumentar é o nome do verbo. Aumentam, do verbo aumentar. 

 

 b) Com o aquecimento, chove menos em alguns lugares. 

Chove é o fenômeno da natureza que ocorre. Portanto é o verbo. E o seu infinitivo é 

chover. Logo, chover é o nome do verbo.  Chove, do verbo chover. 

 

c) Com o aumento da poluição o Planeta está em perigo. 

Está é o estado em que o Planeta se encontra. Portanto é o verbo. E o seu infinitivo é 

estar. Logo, estar é o nome do verbo. Está, do verbo estar. 

 

Atividade 10 

Nas frases abaixo, os verbos aparecem em destaque. Escreva a forma infinitiva de cada 

um deles. 

1 – Aquiles fez as atividades de Língua Portuguesa. 

Forma infinitiva:________________________ 

2 – Joca é um jornal para crianças e adolescentes. 

Forma infinitiva:________________________ 

3 – Anoiteceu mais cedo, hoje. 

Forma infinitiva:________________________ 

4 – A situação do clima permanece inalterada, no Brasil. 

Forma infinitiva:________________________ 

5 – Líderes de 195 países assinam o Acordo de Paris. 

Forma infinitiva:________________________ 

6 – Kauan ficou em casa, ontem. 

Forma infinitiva:________________________ 
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7 – Ligue o verbo à sua forma infinitiva. 

Verbo  Forma infinitiva (nome do verbo) 

queria discutir 

esperava aguardar 

discutia querer 

aguardava esperar 

 

Tempos do verbo 

As ações, fenômenos da natureza ou estados acontecem sempre em três tempos: 

passado ou pretérito, presente e futuro; são os tempos do verbo.  

O presente indica uma ação que está acontecendo no momento presente, agora. 

Ex.: Os Estados Unidos saem de acordo climático. (momento atual, da notícia). 

 

O passado ou pretérito indica ações, estados ou fenômenos da natureza que 

aconteceram num tempo que já passou. 

Ex.: Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do acordo climático. 

 

O futuro indica ações, estados ou fenômenos da natureza que ainda irão acontecer. 

Ex.: Donald Trump disse que seu país sairá do acordo climático. 

 

Atenção! 

É muito comum, na linguagem informal e cotidiana, as pessoas usarem o verbo “ir” no 

presente + o verbo na forma infinitiva para indicar ações no futuro como você pode ver 

abaixo: 

Vou fazer a tarefa mais tarde. 

Vamos viajar no próximo sábado. 

Vão vender os ingressos amanhã. 

Ao invés disso, na linguagem mais formal, o mais adequado seria flexionar o verbo no 

futuro e dizer ou escrever: 

Farei a tarefa mais tarde. 

Viajaremos no próximo sábado.  

Venderão os ingressos amanhã. 
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Atividade 11 

1 – Reescreva as frases abaixo passando o verbo destacado, do tempo passado para o 

tempo presente e para o tempo futuro. 

a) O Brasil se comprometeu a reduzir a poluição. 

 Presente:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Futuro:_____________________________________________________________ 

b) Donald Trump não assinou o Acordo de Paris. 

Presente:________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Futuro:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) O aumento da temperatura provocou o derretimento das geleiras. 

Presente:________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Futuro: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Atenção para algumas terminações do verbo no passado e no futuro! 

Verbo no passado 

Eles estudaram Geografia 

As meninas escreveram uma carta. 

Os professores lecionaram nesta escola. 

Eles trabalharam na obra 

Verbo no futuro 

Eles estudarão Geografia. 

As meninas escreverão uma carta. 

Os professores lecionarão nesta escola. 

Eles trabalharão na obra. 

Veja que a pronuncia dos verbos acima, tanto no passado como no futuro, são muito 

parecidas. Porém, na escrita são bem diferentes, enquanto no passado terminam com 

am, no futuro terminam com ão. 
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Quinta-feira, 27 de maio de 2021 

Matemática 

Multiplicação e interpretação de gráficos 

 

 

 

Atividade 7 

1 – Responda. 

Quantos pontos conseguiram: 

a) A equipe B?   R.:________________           b) A equipe C?   R.:____________ 

c) A equipe D?   R.:_______________             d) A equipe E?   R.:___________ 

e) Qual das equipes conseguiu mais pontos?   R.:__________________________ 

2 – Pinte, no gráfico abaixo, a quantidade de pontos que faltaram para cada equipe 

fazer 1000 pontos. Não esqueça que cada quadradinho representa 100 pontos e que 

cada coluna do gráfico acima tem apenas 9 quadradinhos e não 10. Portanto cuidado nos 

cálculos. 
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     A              B              C              D              E 

 

Sexta-feira, 28 de maio de 2021 

Ciências 

Propriedades e aplicações de materiais sólidos 

Um material em um estado físico apresenta características e propriedades diferentes de 

quando está em outro estado físico. 

A dureza dos materiais sólidos é uma propriedade que indica que eles são resistentes à 

pressão e que não podem ser riscados facilmente. 

 

 O diamante é uma das substâncias naturais de maior dureza.     

Além de ser resistente, não é facilmente riscado por outros. 

materiais. Por causa disso é usado para cortar materiais sólidos 

 muito duros como o vidro e outros diamantes. 

 

A elasticidade é a propriedade que um sólido tem de se deformar quando uma força é 

aplicada sobre ele. Quando a força deixa de ser aplicada, esse sólido tende a voltar ao 

seu formato original. 

 

Materiais como a borracha têm propriedades 

elásticas. Por causa disso ela é utilizada      para a 

fabricação de pneus, correias, tapetes, luvas       e 

outros objetos. 
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Alguns sólidos como certos metais, podem ser moldados, formando fios. Essa 

propriedade recebe o nome de ductibilidade. 

                                       

Além do cobre, outros metais, como o alumínio, são 

Utilizados na fabricação de fios elétricos. 

 

Samuel sabe que não devemos descartar óleo de cozinha 

usado diretamente no ambiente, pois  ele pode contaminar o solo 

 e a água. 

         Por isso, ele sempre guarda o óleo usado em um recipiente 

para, posteriormente, descarta-lo em coletores especiais. 

         Um dia, ao despejar o óleo no recipiente, Samuel percebeu 

que este escorria mais lentamente do que a água. Alguns líquidos 

escorrem mais lentamente que outros. Por que será? 

 

Atividade 4 

1 – Siga as setas e descubra a propriedade de alguns líquidos que os fazem escorrerem 

mais lentamente que outros. 

 

 

                                     

R.:_________________________________________________________________ 

2 – Converse com seus pais e procure saber de alguns líquidos que escorrem mais 

lentamente que a água. Depois escreva pelo menos o nome de dois, na resposta abaixo. 

R.:_________________________________________________________________ 

          3 – Em sua casa, que destino a sua família dá para o óleo e as gorduras usadas na 

cozinha? 

        R.: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

        Larissa se distraiu enquanto enchia um balão de borracha 

E ele estourou. 

         4 – Por que o balão estourou? 

         R.:_________________________________________ 

________________________________________________ 



71 
 

         5 – Depois que o balão estourou, para onde foi o ar que estava em seu interior? 

          R.:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6 – Considerando as propriedades dos materiais sólidos que você estudou, qual delas 

está relacionada ao fato de que o tamanho do balão aumentou enquanto Larissa o 

enchia? Marque um x na resposta certa. 

(      ) ductibilidade              (      ) elasticidade              (      ) dureza 

 

 

História 

Navegantes e exploradores 

Conheça quais foram as principais expedições realizadas  na época das Grandes 

Navegações.  

 

Bartolomeu Dias 

Foi o primeiro português a encontrar o caminho para o oceano 
Índico. Saiu de Portugal em 1488, contornando a costa da 
África e chegando ao sul do continente, contornou o Cabo da 
Boa Esperança, chegando ao oceano Índico. Dali voltou a 
Portugal para dar a notícia ao rei. 

 

 

Cristóvão Colombo 

Navegador italiano que, a serviço dos reis da Espanha e com 
uma esquadra de três caravelas, a Santa Maria, Pinta e Niña, 
no dia 12 de outubro de 1492 chegou à América, pensando ter 
chegado às Índias. 

 

 

Vasco da Gama 

Primeiro navegador a contornar o Cabo da Boa Esperança, 
navegando pelo Atlântico, e chegar às Índias por esse 
caminho marítimo. Isso ocorreu no ano de 1498. Ele chegou a 
Calicute, na Índia, de onde voltou com as embarcações 
carregadas de especiarias e outros produtos.  
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          Pedro Álvares Cabral 

Por causa do sucesso de Vasco da Gama, o governo 
português organizou uma nova expedição chefiada por Pedro 
Álvares Cabral. Ele partiu de Lisboa, capital portuguesa em 01 
de março de 1500. Tendo se afastado muito da costa africana, 
chegou ao Brasil no dia 22 de abril. Pensando ter chegado a 
uma ilha, deu-lhe o nome de “Ilha de Vera Cruz”. Dias depois 
seguiu viagem para as Índias. 

 

 

Atividde 4 

 1 - O mapa abaixo traz as rotas percorridas por alguns dos principais navegadores 

europeus do século 15. De acordo com as informações da tabela da página anterior, pinte 

cada quadradinho com a cor correspondente às rotas que os navegadores fizeram. 
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2 - Associe a coluna da direita com a coluna da esquerda. 

A – Pedro Álvares Cabral (   ) Foi o primeiro navegador a contornar o Cabo da Boa   
Esperança e chegar ao oceano Índico em 1488. 

B – Bartolomeu Dias (     ) Chegou à América em 12 de outubro de 1492. 

C – Cristóvão Colombo (    ) Chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500 e tomou posse 
das terras em nome do rei de Portugal. 

D – Vasco da Gama (    )Primeiro navegador a completar o caminho marítimo para 
as índias, chegando a Calicute em 1498, voltou com as 
embarcações carregadas de especiarias e outros produtos. 

 

 

Sexta-feira, 28 de maio de 2021 

Geografia 

O trabalho no espaço urbano 

No espaço urbano, o trabalho das pessoas acontece, principalmente, na indústria, no 

comércio e na prestação de serviços. A atividade da indústria faz parte do setor 

secundário e o comércio e prestação de serviços, fazem parte do setor terciário da 

economia.  
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As atividades realizadas no espaço urbano (cidade) são de grande importância para o 

município. Veja algumas delas. 
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O emprego nas cidades 

As diferentes atividades econômicas realizadas no espaço urbano necessitam de mão de 

obra, isto é, trabalhadores que as executem. Por isso essas atividades econômicas geram 

empregos. 

Veja o gráfico a seguir. 

   

 

                                                              

Reforçando! 

Setores da economia: 

Setor primário – Agricultura, pecuária e 

extrativismo. 

 

Setor secundário – Indústria. 

 

Setor terciário – Comércio e prestação 

de serviços. 
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Atividade 4 

1 – Relacione as fotos dos profissionais mostrados a seguir ao tipo de atividade 

econômica em que eles trabalham. 

 

2 – Escreva dois exemplos que estejam presentes em seu dia a dia para cada atividade 

econômica. 

a) Comércio: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Prestação de serviços:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Quinta semana  - 31 de maio a 04 de junho 

Segunda-feira, 31 de maio de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO                FONE (49) 99999-0818  
 
1- Escreva os números pares e ímpares entre o 50 e 150. 
 
Pares: ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Ímpares: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Ensino Religioso 

 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
 
              Leia o texto e reflita sobre as coisas sagradas: 
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1 - Atividade, procure e recorte em revistas, jornaais e livros, sobre nosso texto, referente 
ao sagrado (mãe terra, água, nosso corpo, natureza e outros) 
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Anexo. 
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Terça-feira, 01 de junho de 2021 

Inglês 

LIGUE AS CARINHAS ATÉ O SEU RESPECTIVO EMOTION (EMOÇÃO). VERIFIQUE 
AS PALAVRAS NO VOCABULÁRIO ABAIXO E APÓS PINTE BEM BONITO 
VOCABULÁRIO: HAPPY: FELIZ, SAD: TRISTE, ANGRY: NERVOSO, 
SCARED: ASSUSTADO, SURPRISED: SURPRESO 

 
https://br.pinterest.com/pin/662592163928840072/feedback/? 

COMPLETE COM O SEU NOME: 

MY NAME IS________________________________________________ 
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Artes 

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

Aluno (a): _________________________________________________ 

Faça um desenho usando apenas uma cor, escolha a de sua preferência:  
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Educação Física 
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Quarta-feira, 02 de junho de 2021 

Língua Portuguesa 

Verbo no futuro do presente e futuro do pretérito 

O tempo futuro do verbo pode aparecer de duas maneiras diferentes: futuro do presente 
e futuro do pretérito. Veja os exemplos nas frases abaixo: 

Sem tanta produção, menos vagas seriam 
criadas. 

Verbo ser no futuro do pretérito. 

Sem tanta produção, menos vagas serão 
criadas. 

Verbo ser no futuro do presente. 

 

Há mais de um tipo de futuro: 

O futuro do presente indica ações que, com certeza, serão realizadas no futuro.  

O país sairá do Acordo de Paris. 

 

O futuro do pretérito indica ações que podem vir a acontecer no futuro, mas ainda não 

são certas. Por exemplo: 

Dizem que a saída dos Estados Unidos incentivaria outros países a saírem do tratado 

 

Atividade 12 

.Separe os verbos do quadro a seguir, escrevendo-os na tabela abaixo. 

 

Invadirão, provocaria, derreteriam, seria, ajudaria, serão, assinará, reduzirão, aumentaria, 

trabalhariam, causará, impedirá, acreditaria, assinarão, ajudarão, causariam 

 

FUTURO DO PRESENTE FUTURO DO PRETÉRITO 
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 Advérbios 

Advérbios são palavras que modificam o sentido de outras palavras como adjetivos 

verbos ou outro advérbio, dando-lhes uma circunstância.  Veja o exemplo. 

Ontem choveu.  

Choveu é um verbo. 

Agora vamos acrescentar um advérbio ao verbo choveu. Veja: 

Ontem choveu muito. 

Observe que a palavra muito, que é um advérbio, mudou o sentido do verbo choveu, 

dando-lhe uma circunstância de intensidade. 

Os advérbios podem ser de: lugar, tempo, afirmação, negação, dúvida, modo, 

intensidade, etc. 

Veja, na tabela abaixo, alguns advérbios. 

Advérbios de lugar Aqui, ali, lá, longe, perto, distante, acima, abaixo, 

atrás, adiante, etc. 

Advérbios de tempo Ontem, hoje, sempre, nunca, jamais, amanhã, 

sempre, já, agora, etc. 

Advérbios de afirmação Sim, certamente, realmente, etc. 

Advérbios de negação Não, nunca, jamais, tampouco, etc. 

Advérbios de dúvida Talvez, quiçá, acaso, provavelmente, etc. 

Advérbios de modo Bem, mal, melhor, pior assim, depressa, devagar e 

todos os  advérbios terminados em mente, como: 

felizmente, rapidamente, lentamente, etc. 

Advérbios de intensidade Muito, pouco, bastante, tanto, tão, mais, menos, 

demais, quase, etc. 

 

Atividade 13 

Nas frases abaixo, diga que circunstância o advérbio destacado indica. (Diga se o advérbio é 

de modo,  tempo, intensidade, dúvida, afirmação, negação, lugar, etc.). 

a –  Trump anunciou ontem,  sua saída do Acordo de Paris. 

R,: Advérbio de _______________________________ 

b – Os Estado Unido, talvez, mudem de ideia. 

R.: Advérbio de _______________________________ 

c) As temperaturas do planeta estão aumentando rapidamente. 

R.: Advérbio de _______________________________ 
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d) O texto de Língua Portuguesa está aqui. 

R.: Advérbio de __________________________ 

 

 

 

Locução adverbial 

Locução adverbial é um conjunto de palavras que funciona com advérbio. Veja alguns 

exemplos: 

1 - Vou estudar mais tarde. Mais tarde é uma locução adverbial que indica 

circunstância de tempo. 

2 – No Brasil tem sido grande a destruição das florestas. No Brasil – Locução adverbial 

que indica circunstância de lugar. 

3 – Esta apostila ficou bem grande. Bem grande – Locução adverbial que indica 

circunstância de intensidade. 

Atenção! Este conteúdo será retomado e aprofundado no 5º ano. 

 

 

 

 

Sexta-feira, 04 de junho de 2021 

Ciências 

Composição das misturas 

Vanessa se preocupa em ter uma alimentação saudável, comendo alimentos variados e 

em quantidades adequadas. Veja agora alguns alimentos do café da manhã de Vanessa. 

 

Em algumas misturas não é possível identificar visualmente os ingredientes que a 

compõem, como é o caso do pão, acima. Já em outras misturas é possível identificar 

visualmente os seus componentes, como no caso da salada de frutas. 
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Agora veja outros exemplos nas imagens abaixo. 

 

 

 

                   

 

 

 Rótulo do sal de cozinha. 

O iodo é adicionado ao sal para prevenir 

distúrbios na produção de hormônios na 

glândula tireoide. 
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Composição do ar atmosférico 

O ar atmosférico é uma composição de diversos gases, como o gás carbônico, o gás 

oxigênio, o gás nitrogênio, hidrogênio, ozônio, vapor de água, poeira, etc. Em condições 

normais não é possível identificar os componentes do ar atmosférico. 

 Agora veja a situação abaixo. 

 

Em locais onde há grande quantidade de indústrias, automóveis e queimadas, em 

determinadas condições, podemos perceber visualmente a presença de alguns poluentes 

no ar, como mostra a foto acima. Além da fumaça, podemos perceber que o ar tem um 

aspecto embaçado. Esses poluentes prejudicam a saúde dos seres vivos como as 

pessoas, animais e plantas. 

 

Atividade 5 

1 – Os nomes dos componentes da mistura que aparecem na imagem estão listados a 

seguir. Ligue cada nome ao componente correspondente na imagem. 
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2 – Onde está o sal desta mistura? 

R.:_________________________________________________________________    

3 – Encontre no diagrama abaixo o nome de quatro gases que compõem o ar atmosférico. 

                

4 – Agora complete as frases usando o nome de três dos gases que você encontrou. 

 

5 – Observe as imagens a seguir. 
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História 

O desenvolvimento das técnicas de navegação 

Leia os textos a seguir sobre os instrumentos de navegação e os tipos de embarcações 

usadas pelos exploradores, na época das grandes navegações. 
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Atividade 5 

Associe corretamente. 

A - Bússola (  ) Navio de guerra com 50metros de comprimento e 

capacidade para 500 toneladas. 

B - Astrolábio (     ) O aprimoramento dos mapas e da cartografia facilitou o 

desenvolvimento das navegações. 

C - Mapas aperfeiçoados (     ) Usado há mais de 2000 anos por navegadores árabes e 

chineses, foi aprimorado pelos portugueses. 

D - Caravela (     ) Era utilizada, principalmente em atividades comerciais. 

Tinha 35 metros de comprimento e 8 de largura, com 

capacidade para 500 toneladas. 

E - Nau (     ) É composta por uma agulha que aponta sempre para o 

norte. 

F - Galeão (     ) Tinha comprimento de 25 metros por seis de largura e 

podia transportar de 50 a 60 toneladas de mercadorias. 

 

Geografia 

A integração entre o campo e a cidade 

As atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural e no espaço urbano se 

complementam e geram uma interligação entre esses espaços. Isso significa que a cidade 

depende da produção do campo. Por sua vez, o campo depende da produção da cidade. 

Veja os exemplos a seguir. 

 

A cidade depende da produção do campo 

O campo fornece matéria-prima para as indústrias das cidades, como minério para as 

siderúrgicas, madeira para serrarias, milho, soja e trigo para as indústrias alimentícias, 

gado para os frigoríficos, leite para os laticínios, etc. 
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O campo também fornece alimentos que são comercializados nas cidades para o 

consumo da população. Os supermercados, as mercearias e as quitandas, por exemplo, 

vendem frutas, ovos, verduras, legumes, arroz, feijão, entre vários outros produtos 

alimentícios produzidos no campo. 

 

 

O campo depende da produção da cidade 

A cidade fornece ao campo os mais variados produtos industrializados, como roupas, 

calçados. Tratores, arados, semeadeiras e ferramentas em geral, além de vacinas e 

medicamentos. 
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Agroindústria 

 

 

Atividades da cidade e do campo 

As atividades da indústria, do comércio e da prestação de serviços são realizadas 

principalmente no espaço urbano. No entanto, elas também podem ser podem ser 

realizadas no espaço rural. Veja algumas situações em que isso acontece. 
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Atividade 5 

Observe o esquema a seguir. 

 

 

1) De acordo com a imagem acima, marque um x apenas nas frases que apresentam 

afirmações verdadeiras. 

(    ) As setas da imagem mostram a troca de produtos o campo e a cidade. 

(   ) O campo fornece à cidade produtos como calçados, tratores e roupas, entre outros. 

(    ) O campo fornece à cidade matérias-primas como couro, madeira e grãos, entre 

outros. 

(    ) A cidade fornece ao campo vacinas, serviços médicos e de comunicação, etc. 
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2 – Complete as palavras e encontre o nome de dois produtos que a cidade fornece para 

o campo.  

 
 
 

Desenhe um produto que a cidade fornece e outro que o campo fornece e que 

fazem parte do seu dia a dia. Não se esqueça de colocar o nome em cada desenho. 

 

 

Produto do campo                                             Produto da cidade 

 


