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Nome do (a) aluno(a):________________________________ 
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Educação Física, Informática e Ensino Religioso. 
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Apresentação 
 

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

Estamos iniciando a sexta apostila do ano letivo de 2021, com o período que vai de 02 de 

agosto a 03 de setembro. 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). 

Nesta apostila, para adequar os conteúdos de Ciências, História e Geografia ao 

planejamento anual, ocorreram algumas mudanças. Essas disciplinas continuam na 

sexta-feira, porém, teremos apenas duas aulas de Ciências, nos dias 06 e 13 de 

agosto; de História, teremos duas aulas, nos dias 27 de agosto e 03 de setembro e 

geografia nos dias20 e 27 de agosto. 

 

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  - 02 a 06 de agosto 

Segunda-feira, 02 de Agosto de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO                     FONE (49) 99999-0818 

1- Em comemoração ao dia dos pais, complete a frese abaixo e leia para seu pai ou 
quem você considera que cumpre esse papel, e faça essa pequena homenagem.  
 

“Você desempenha bem o papel de Pai, você é _________________________, não sei 
como seria minha vida sem você. Muito além de pai você________________________, 

que no dia de hoje você _________________________________. Tenho orgulho de você 
por ________________________________. Feliz Dia dos Pais! 

 

 

 

 

 

Ensino Religioso 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/550776229401737287/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/550776229401737287/
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Terça-feira, 03 de Agosto de 2021 

Inglês 

HAPPY FATHER’S DAY SIGIFICA FELIZ DIA DOS PAIS EM INGLÊS. PINTE 

COLORIDO O CARTÃO ABAIXO, DESENHE O ROSTO DO SEU PAI, DEPOIS 

COLOQUE O NOME DO SEU FATHER (PAI) NA LINHA NO FINAL DO DESENHO E DÊ 

PARA ELE. 

https://br.pinterest.com/pin/111956740713383503 

MY NAME IS _________________________________________________ 

https://br.pinterest.com/pin/111956740713383503
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Artes 

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

Agora vamos falar sobre LINHAS, o que acham?  

A linha está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso 

redor, especialmente na natureza. Observe a folha de uma árvore! Quantas linhas não 

possui? Inúmeras, não é mesmo? Os nossos cabelos também são exemplos de linhas: se 

são lisos são linhas retas, se são crespos, encaracolados ou cacheados, são linhas curvas, 

onduladas ou espirais. Abaixo tem alguns modelos de tipos de linhas: 

 

FONTE: https://br.pinterest.com/pin/360499145145562813/ 

Agora é a sua vez! Faça algumas linhas abaixo:  

https://br.pinterest.com/pin/360499145145562813/
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Educação Física 
Handebol 

O handebol (ou andebol) é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as 
mãos.Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva é proveniente da 
língua inglesa, visto que hand significa “mão”. A bola do handebol é feita de couro e para 
as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. Sendo assim, para homens ela tem 
58,4 cm de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para mulheres, ela tem 56,4 cm de 
circunferência e massa de 368,5 gramas. 
Origem 
O handebol foi criado pelo em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão, Karl 
Schelenz (1890-1956).Nesse ano, ele e outros parceiros de trabalho reformularam um 
esporte para deficientes visuais chamado de torball. 
História 
Desde sua criação, o handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas modificações. 
O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em gramados) e os espaços eram menores. 
Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no 
início o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde e com sua inclusão nos 
esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. Como foi criado por um 
alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha durante a primeira guerra 
mundial. No entanto, não demorou muito para que ele se difundisse pela Europa e ainda, 
para outras partes do mundo. Outro fator que o diferencia de sua origem é pelo número de 
jogadores. Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada 
equipe. Hoje o número foi reduzido para 14 no total (7 jogadores em cada equipe).No final 
dos anos 30 o handebol passou a ser um esporte oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim. 
Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada. Com 
as novas mudanças (jogadores e espaço), ele passou a fazer parte dos jogos olímpicos a 
partir de 1972. Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos 
diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque 
o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias feminina e masculina. Em 1999, foi 
fundada a Federação Internacional de Handebol com sede na Basileia, Suíça. Esse órgão 
é responsável pelo esporte a nível mundial. Nos dias de hoje, o handebol é praticado em 
mais de 180 países do mundo. 
https://www.todamateria.com.br/handebol/ 

Para saber mais acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=GzBO8M1xhmo 

01) Leia o texto e responda: 

a) Quem criou o handebol? 

_____________________________________________________________________ 

b) O que significa a palavra hand? 

_____________________________________________________________________ 

c) Atualmente quantos jogam em cada equipe? 

________________________________________________________________________ 

d) Onde o handebol começou a ser jogado? 

_____________________________________________________________________ 

 

https://www.todamateria.com.br/handebol/
https://www.youtube.com/watch?v=GzBO8M1xhmo
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Quarta-feira, 04 de Agosto de 2021 

Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação 

Olá! Estamos iniciando a 6ª apostila que abrangerão período de 02 de agosto a 03 

de setembro.  

Durante este ano, até agora, trabalhamos com vários gêneros textuais. Agora 

estudaremos outro gênero textual que é o texto dramático, muito utilizado em peças 

teatrais, novelas, filmes, etc. e que serve de roteiro para os atores saberem o que falar e 

como atuar em cada uma das cenas. 

Vamos iniciar com o texto dramático de Tatiana Belinki, uma peça infantil em que o 

Lobo e a Raposa, com muita fome e sem ter o que comer, encontram um pedaço de queijo 

e passam a discutir para decidir de quem é o queijo encontrado. Sem se acertarem 

resolvem procurar o Macaco, que é considerado o juiz dos bichos. Leia um trecho. 
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Atividade 1 – Interpretação de texto 

1 - Você sabe qual é a principal tarefa de um juiz? Marque a única afirmativa correta. 

a - (     ) Julgar de acordo com a lei        b - (     ) Condenar       c - (     ) Absolver,, perdoar 

          2 – Lendo o texto, podemos entender que o macaco: 

a – (     )  Se considera juiz, porque se acha muito esperto e inteligente. 

b – (     ) Foi escolhido juiz pelos outros bichos da floresta. 

 3 – Você acha que o conflito entre a Raposa e o Lobo precisava de um juiz? Como 

eles poderiam ter resolvido o conflito pacificamente sem recorrer ao Macaco? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Releia o trecho abaixo: 

Raposa: Quem pegou o queijo primeiro fui eu. 

Lobo: Mas acontece que eu cheirei primeiro. O senhor juiz não acha que quem 

cheira primeiro é que é o dono da coisa cheirada? Antes de cheirar, não existe coisa 

nenhuma. O que existe é a coisa cheirada. 

Raposa: Pois eu acho que o que existe é coisa achada. E coisa achada é sempre 

de quem pega primeiro, logo o queijo é meu. Além disso, senhor juiz, o seu lobo tinha 

dito que o queijo era uma coisa nojenta e fedida, e que ele preferia mil vezes comer grama 

a comer queijo. 

 

Agora responda:  

4 - Você concorda com a afirmação de que “coisa achada é sempre de quem pega 

primeiro”? Que atitude devemos ter quando encontramos algo que não é nosso? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5 – Você concorda com a decisão do Macaco de dividir o pedaço de queijo ao meio 

entre o Lobo e a Raposa? Por quê? 

R.:_________________________________________________________________ 

6 – Apesar de parecer uma solução justa, o Macaco diz vai “enganar esses dois tolos”. 

O que você acha que vai acontecer em seguida? Justifique sua resposta. 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7 – No trecho do texto dramático que você leu aparecem dois cenários. Você seria 

capaz de explicar o que é um cenário? 
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R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8 – Quais são os dois cenários que aparecem no texto? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Observe o cenário de montagem da peça teatral Sobrevoar, da “Companhia Teatral 

do Abração”, encenada em 2015. Veja que as luzes são direcionadas diretamente para o 

palco, sobre os atores. Veja também como são as roupas dos atores e a preparação do 

cenário. 

 

 

 

 

Agora leia e observe com atenção o trecho do texto reproduzido abaixo. Perceba que, 

além da fala das personagens, a peça apresenta pequenos textos entre parênteses ( ).  
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9 – Que informações podemos ter por esses textos que estão entre parênteses? 

R.:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10 – Numa encenação da peça, esses trechos entre parênteses devem ser lidos pelos 

atores no palco? 

R.:_________________________________________________________________ 
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Quinta-feira, 05 de Agosto de 2021 

Matemática 

Polígonos e simetria 

No terceiro ano você já estudou o que é reta, semirreta, segmento de reta, ângulo, 

polígono e simetria. Agora, no quarto ano, você já teve a oportunidade de estudar o nome 

e a quantidade de lados dos principais polígonos. Pois bem, vamos retomar todos estes 

assuntos nesta aula. 

 - Ângulos: ângulo é a abertura formada por duas semirretas que possuem o mesmo 

ponto de origem. Veja os exemplos abaixo. 
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- Tipos de ângulos: Existem três tipos de ângulos, como você verás nos exemplos 

a seguir: 

Ângulo reto: é o ângulo que mede 90° (noventa graus). 

 

Ângulo agudo: mede menos que 90° (noventa graus). 

 

 

Ângulo obtuso: é o ângulo que mede mais de 90° (noventa graus). 

 

Atividade 1 

1 – Circule as letras dos ângulos abaixo que são ângulos retos (possuem 90°).

 

2 – Quais dos ângulos da atividade acima são ângulos agudos (possuem menos de 

90°? 

R.:_________________________________________________________________ 
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3 – Quais são ângulos obtusos (possuem mais de 90°)? 

R.:_________________________________________________________________ 

 

 

 

Polígonos 

Polígonos são figuras geométricas planas formadas por três ou mais 

segmentos de reta que são chamados de lados. Veja alguns exemplos: 
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Atividade 2 

1 – Observe o diálogo entre Sandro, Francisco e Andrea: 

 

Qual deles está enganado? 

R.:_________________________________________________________________ 
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2 – Nas figura abaixo, marque com um X onde aparecem ângulos retos. 

 

 

Figuras simétricas 

Observe a figura abaixo: 

 

3 – Nas figuras abaixo, marque com um x aquelas em que a reta vermelha 

representa eixo de simetria. 
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Sexta-feira, 06 de Agosto de 2021 

Ciências 

Transformações de materiais 

As transformações dos materiais podem ser de dois tipos: as transformações físicas 

e as transformações químicas. Vamos ver como é cada uma dessas transformações e 

qual a diferença entre elas. 

Observe a imagem ao lado. 

  

Atividade 1 – responda 

1 – O que está acontecendo com a lenha posta no fogão? 

R.:________________________________________________________________ 

2 – Em que a lenha está sendo transformada? 

R.:_________________________________________________________________ 

3 – Que tipo de energia essa transformação está liberando? 

R.:_________________________________________________________________ 

4 – Essa transformação é reversível ou irreversível? 

R.:_________________________________________________________________ 
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Agora analise as duas situações a seguir: 

 

 

 

           

       Pessoa fritando um ovo 

 

Atividade 2 – Responda 

1 – Na situação 1, se a barra de ouro da foto B for aquecida novamente, até derreter, 

surgirá um novo material, ou ele continuará sendo ouro? 

R.:_________________________________________________________________ 
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2 – Essa transformação é uma transformação reversível ou irreversível? 

R.:_________________________________________________________________ 

3 – Na situação 2, ao se fritar o ovo, podemos afirmar que haverá uma transformação 

reversível ou irreversível? 

R.:_________________________________________________________________ 

3 – Será possível fazer o ovo voltar ao estado original? 

R.: ________________________________________________________________ 

Conclusões:  

As transformações químicas são aquelas das quais surgem novos materiais. 

Algumas são reversíveis; outras irreversíveis. 

As transformações físicas são todas reversíveis, isto é, mudam apenas a forma do 

material e dela não surgem novos materiais. O material transformado sempre poderá voltar 

ao seu estado original. 

 

 

Segunda semana  - 09 a 13 de agosto 

Segunda-feira, 09 de Agosto de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO          FONE (49) 99999-0818 

2- Falando em informática, esta disciplina está muito relacionada lógica/matemática e 
irei passar pra vocês um jogo, onde o objetivo do jogo é completar os números sem que o 
mesmo coincide na linha ou coluna. Abaixo segue exemplo: 
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Continuando com jogos matemáticos... Preencha os espaços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Religioso 
 
 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526  
 
                   Leia o texto com atenção e responda as questões abaixo: 
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Fonte:https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2021/03/atividades-ensino-religioso.html  
 
 
 
 
 
 
 
1- Qual é o significado da palavra religião? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
2-Segundo o texto qual a importância do Ensino Religioso? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
3-Qual é o papel do Ensino Religioso no processo do conhecimento no processo da vida 
humana? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
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Terça-feira, 10 de Agosto de 2021 

Inglês 

PINTE AS LETRAS CONFORME A COR QUE ESTÁ ESCRITA, ACHE NO CAÇA 

PALAVRA AS CORES EM INGLÊS E DEPOIS ESCREVA A COR DE CADA FRUTA. 

VOCABULÁRIO: PINK: ROSA; ORANGE: LARANJA; GREEN: VERDE; RED: 

VERMELHO; BLUE: AZUL; YELLOW: AMARELO. 

 

https://br.pinterest.com/pin/75364993750825483/ 

MY NAME IS _________________________________________________ 

https://br.pinterest.com/pin/75364993750825483/
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Artes 

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

Complete as linhas no desenho abaixo:  

 

FONTE:  http://douglasdim.blogspot.com/2017/02/coordenacao-motora.html 

http://douglasdim.blogspot.com/2017/02/coordenacao-motora.html
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Educação Física 

 

02) Encontre as palavras relacionadas ao handebol no quadro abaixo: 
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Quarta-feira, 11 de Agosto de 2021 

Língua Portuguesa 

 

Continue lendo O Macaco malandro e veja o desfecho da briga pelo queijo, 

travada entre o Lobo e a Raposa. 
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Atividade 2  - Ainda interpretação 

01 – Na questão nº 06 da atividade 01 foi perguntado a sua opinião sobre o que 
aconteceria no final da história. Você acertou? 

R.:________________________________________________________ 

13 – O que a Raposa e o Lobo concluem sobre a disputa do queijo? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Atividade 3 – Adjetivo 

Releia o trecho abaixo e observe as expressões destacadas em azul. 

 

1 – Qual é o adjetivo que aparece nas duas expressões destacadas? 

R._________________________________________________________________ 

2 – Em qual das quatro frases do texto acima há uma comparação entre a esperteza 

da Raposa e do Macaco?  

R.:_________________________________________________________________ 

3 – Em qual das expressões destacadas é possível reconhecer que o Macaco é 

extremamente esperto? 

R.:_________________________________________________________________ 

4 – Por qual outra palavra poderíamos substituir a expressão “muito esperto”, sem 

alterar o sentido? Tente utilizar apenas uma palavra. 

R.:_________________________________________________________________ 

         Compare as duas expressões em azul nos dois trechos abaixo. 
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5 – Nos dois trechos, há o advérbio mais intensificando os adjetivos inteligente e 

pesado, no entanto, de maneiras diferentes. De acordo com o contexto, relacione: 

( 1 ) o mais inteligente (     ) A característica é comparada 

entre dois ou mais seres ou objetos. 

          ( 2 ) mais pesado (      ) A característica é apresentada 

como muito intensa em determinado ser ou 

objeto. 

6 – Complete a frase a seguir, intensificando a característica da inteligência superior 

do Macaco, utilizando apenas uma palavra. 

O Macaco é_______________________________________________ (inteligente) 

 

 

Quinta-feira, 12 de Agosto de 2021 

Matemática 

 

Perímetro 

Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. 

Observe com atenção as explicações abaixo. 
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Portanto a medida do perímetro do polígono acima é 16 centímetros. 
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Atividade 3 

Observe os polígonos que Carolina desenhou. 

 

Agora responda:  

1 – Quantos lados, ângulos e vértices há neste  polígono? 

 

         R.: _________________________________________________________________ 

 

 

2 – E neste polígono, quantos lados, ângulos e vértices há? 

 

R.:_________________________________________________________________ 

3 – O triângulo abaixo representa um terreno cujo perímetro é igual a 36 metros. Qual 

é o comprimento do lado colorido? 

 

R.:_________________________________________________________________ 
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4 – Um triângulo tem os três lado do mesmo comprimento. Seu perímetro é 729 

centímetros.  

Quanto mede cada lado? 

R.:_________________________________________________________________ 

5 – Calcule o perímetro de cada quadrilátero. 

  

6 – O perímetro do quadrilátero abaixo é 54 metros. Quantos metros mede cada   

dos lados pintados de verde, se eles têm comprimentos iguais? 

 

 

R.:_________________________________________________________________ 

7 – O triângulo e o quadrilátero abaixo têm perímetros iguais. Qual é o comprimento 

do lado colorido do triângulo? 

 

R.:_________________________________________________________________ 
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Sexta-feira, 13 de Agosto de 2021 

Ciências 

 

Reações químicas 

Quando ocorre uma transformação química, dizemos que houve uma reação 

química. Nesse caso, uma ou mais substâncias reagem com outras, formando novas 

substâncias. 

Observe as situações abaixo: 
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Agora leia e observe com atenção sobre uma transformação química que ocorre 

na natureza e sem a qual não haveria vida no planeta Terra. 
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Atividade 3 

1 - Associe afirmativas da esquerda com as situações de transformação do papel 

ocorridas na direita. Escreva a letra correspondente no quadrinho em branco de cada 

imagem. 

(a) Transformação química 

 

(b) Transformação física 

 

 

2 – Leia o texto e observe a imagem com atenção e depois responda. 
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a) Depois que a sílica em gel fica com a cor rosa, ela pode retornar à cor azul? Se 

você responder que sim, diga em qual situação isso pode acontecer. 

R.:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) A transformação química que ocorre na sílica em gel é reversível ou irreversível? 

Por quê? 

R.:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3 
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Terceira semana  - 16 a 20 de agosto 

Segunda-feira, 16 de Agosto de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO          FONE (49) 99999-0818 

 
3- Nas aulas de informática aprendemos a digitar no editar de texto as tabuadas, 

ficando da forma abaixo. Como atividade complete das tabuadas: 

 

4x8= 
 

2x8= 7x7= 6x8= 1x9= 6x6= 8x6= 

3x3= 
 

4x8= 3x8= 8x8= 7x1= 4x6= 8x3= 

7x3= 
 

3x7= 7x9= 2x8= 4x7= 1x4= 8x8= 

1x8= 
 

7x8= 1x6= 8x9= 2x10= 6x2= 9x9= 
 

 

Ensino Religioso 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
 
Nessa atividade vamos falar sobre escritos antigos, leia o texto para entender melhor. 
Depois no anexo temos o mapa do Brasil que você vai fazer uma representação sobre 
nossa diversidade (escrita ou desenhada), após isso você vai pegar essa folha e trabalhar 
o envelhece-la como se fosse uma impressão antiga, mandar foto da atividade ou colar a 
folha aqui junto.  
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Fonte:https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2021/03/atividades-ensino-religioso.html  
 

  
Vídeo que ensina fazer o processo:  https://www.youtube.com/watch?v=sBz7jSB7oP4 
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Terça-feira, 17 de Agosto de 2021 

Inglês 

COLOQUE O NOME DA FOOD (COMIDA) OU DO ANIMAL (ANIMAL) 

CORRESPONDENTE EM CADA LINHA NA ATIVIDADE. O “A” USAMOS QUANDO A 

PALVRA COMEÇA COM UMA CONSOANTE E O “AN” QUANDO A PALAVRA 

COMEÇA COM UMA VOGAL, O “A” E O “AN” TEM O MESMO SIGNIFICADO, UM E 

UMA. 

https://br.pinterest.com/pin/662592163921137873 

MY NAME IS _________________________________________________ 

https://br.pinterest.com/pin/662592163921137873
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Artes 

 

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

Repasse as linhas usando lápis de cor: 

 

FONTE: https://atividadesprofessores.com.br/atividades-de-coordenacao-motora-infantil/amp/ 

 

https://atividadesprofessores.com.br/atividades-de-coordenacao-motora-infantil/amp/
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Educação Física 

Terça-feira 17/08/21 
03) Colorir a quadra de handebol com as cores azul e amarelo ou laranja e verde. 

 

Educação Física 
Terça-feira 24/08/21 

04) Pesquise os principais fundamentos do handebol. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________ 
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Quarta-feira, 18 de Agosto de 2021 

Língua Portuguesa 

 

Graus do adjetivo 

Como você já estudou e aprendeu, adjetivos são palavras que qualificam 

os substantivos, dando-lhes características. Pois bem, essas características 

podem ser intensificadas por meio do grau em que o adjetivo se encontra. 

Quando o adjetivo faz a comparação entre dois ou mais substantivos, ele, 

adjetivo, está no grau comparativo, que pode ser de igualdade, 

superioridade, ou inferioridade. 

Para expressar o grau de igualdade de um adjetivo entre dois ou mais 

substantivos, geralmente usa-se as palavras tão/quanto.  

Exemplo: O Lobo é tão esperto quanto a Raposa. Neste caso, as 

palavras tão e quanto tornaram o adjetivo esperto igual entre o Lobo e a 

Raposa. 

Para expressar o grau de superioridade de um adjetivo entre dois ou 

mais substantivos, geralmente usamos as palavras mais/que. 

Exemplo: O Macaco é mais esperto que a raposa. Neste caso as 

palavras mais e que colocaram o adjetivo esperto num grau de maior 

intensidade para o Macaco do que para a Raposa. 

Para expressar o grau de inferioridade de um adjetivo entre dois ou 

mais substantivos, geralmente usa-se as palavras menos/que. 

Exemplo: O lobo é menos esperto que o Macaco. Neste caso as 

palavras menos e que colocaram o adjetivo esperto num grau de menor 

intensidade para o lobo do que para o macaco. 
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Grau superlativo do adjetivo 

Quando o adjetivo apresenta a característica da forma mais intensa 

possível, temos o grau superlativo, que pode ser apresentado de duas 

maneiras.  

- Grau superlativo absoluto. A característica é a mais intensa possível 

independentemente de outros substantivos. Essa forma do superlativo pode ser expressa 

por meio de uma só palavra, através dos sufixos –íssimo/ -íssima ou –érrimo/-érrima.  

Exemplos:  

A raposa é agilíssima. 

O Macaco é espertíssimo.  

O lobo é magríssimo (ou magérrimo). 

O homem é pobríssimo (ou paupérrimo). 

Ou também pode ser expresso usando–se um advérbio antes do adjetivo para 

intensifica-lo. 

Exemplos: 

A raposa é muito ágil. 

O Macaco é muito esperto. 

O Lobo é muito magro. 

O homem é muito pobre. 

Veja que nos exemplos acima, a característica dos adjetivos ágil, esperto, magro e 

pobre, foram intensificadas ao máximo pelo advérbio muito. 

 

- Grau superlativo relativo. 

No grau superlativo relativo a característica é mais intensa em relação a outros 

substantivos da mesma espécie ccom a utilização do advérbio de intensidade mais, antes 

do adjetivo. 

Veja os exemplos: 

O Macaco é o mais inteligente de todos os bichos. 

O queijo Minas é o mais gostoso  de todos os queijos 
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No quadro abaixo, confira o grau de alguns adjetivos nas suas várias formas 

Adjetivo Comparativo 

de igualdade 

Comparativo 

de superioridade 

Comparativo 

de inferioridade 

Superlativo 

absoluto 

Superlativo 

relativo 

Ágil Tão ágil 

quanto ou tão ágil 

como 

Mais ágil que Menos ágil 

que 

Agilíssimo ou 

muito ágil 

O mais ágil 

de todos 

Esperto Tão esperto 

quanto ou tão 

esperto como 

Mais esperto 

que 

Menos 

esperto que 

Espertíssimo 

ou muito esperto 

O mais 

esperto de todos 

Rápido Tão rápido 

quanto ou tão 

rápido como 

Mais esperto 

que 

Menos 

esperto que 

Espertíssimo 

ou muito esperto 

O mais 

esperto de todos 

Inteligente Tão 

inteligente quanto 

ou tão inteligente 

como 

Mais 

inteligente que 

Menos 

inteligente que 

Inteligentíssimo 

ou muito inteligente 

O mais 

inteligente de 

todos 

Sábio  Tão sábio 

quanto ou tão 

sábio como 

Mais sábio 

que 

Menos sábio 

que 

Sapientíssimo 

ou muito sábio 

O mais sábio 

de todos 

Pobre Tão pobre 

quanto ou tão 

pobre como 

Mais pobre Menos pobre Pobríssimo, 

paupérrimo ou muito 

pobre 

O mais pobre 

de todos 
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Atividade 4 

1 – Complete as frases abaixo escrevendo o superlativo dos adjetivos entre 

parênteses em uma única palavra.  

 

a) O Lobo disse que não gostava de queijo, mas o achou 

____________________________________ (muito cheiroso). 

 

 b) Assim, todos queriam comer o queijo, pois parecia_____________________________ 

(extremamente gostoso). 

c) A Raposa se sentiu ____________________________________(bastante insatisfeita).    

d) O Lobo achou o queijo, pois é _________________________________(veloz demais). 

e) A Raposa ficou____________________________________com o Lobo (muito brava). 

f) Apesar de malandro, o Macaco é______________________________(muito divertido). 

2 – Transforme os superlativos abaixo usando duas palavras. (advérbio + 

adjetivo ou adjetivo  + advérbio). 

a) A Raposa ficou __________________________por perder o queijo. 

(chateadíssima) 

b) O Lobo quis decidir a situação com o juiz, pois estava___________________________ 

(irritadíssimo) 

c) O Macaco estava___________________________de tanto comer queijo. (cheíssimo) 

d) É muito perigoso brigar com o Lobo, pois ele é um 

animal________________________.(fortíssimo) 

e) O pedaço de queijo era_____________________________ para que todos pudessem 

comê-lo. (pequeniníssimo) 

3 -  Coloque os adjetivos abaixo grau comparativo,                                               

de acordo com o solicitado. Veja o exemplo. 

Ex.: A metade de queijo da direita é tão grande quanto a da                                        

esquerda. (grande – igualdade) 
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a) O Macaco era_____________________________ se pensava. (esperto-superioridade) 

b) A Raposa aceitou o menor pedaço, pois era____________________________o lobo. 

(humilde – superioridade) 

c) A fome era tanta que o queijo parecia____________________________________um 

pedaço de carne. ( gostoso – igualdade) 

d) A comida na floresta estava escassa, portanto, a Raposa 

estava______________________________________o normal. (gorda – inferioridade)  

e) O Macaco tinha poucos clientes, então 

estava______________________________________nunca! (faminto – superioridade)                                                                                                      

Quinta-feira, 19 de Agosto de 2021 

Matemática 

Divisão 

Você já estudou no terceiro ano (ano passado) que a divisão é a operação inversa da 

multiplicação e que ela permite que possamos dividir um número, um valor, uma 

quantidade, em partes iguais.  

Vamos relembrar agora dos termos da divisão para que você possa entender as 

atividades propostas. Vamos dividir 42 por dois (42 : 2 =) 

 

 Dividendo             42                                 Divisor 

                             4       2 1               Quociente 

                                    0 2 

                                      2 

                                      0                     Resto                

Acima você tem os termos da divisão, quais sejam: 

42 – é o dividendo, a quantidade que está sendo repartida, dividida; 
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2 – é o divisor, a quantidade de partes iguais em que o dividendo foi dividido, 

repartido; 

21 – é o quociente, o valor de cada uma das duas partes iguais em que o dividendo 

42 foi dividido. Este é o resultado que buscamos ao dividir 42:2 e; 

0 – o resto da divisão 

Sinais que indicam a operação divisão 

Estes sinais indicam a divisão. 

   ou simplesmente : 

Siga os passos  abaixo para recordar como se efetua a divisão. 

Atenção! Se, nesta aula, ainda estivermos na modalidade à 

distância, chamarei para dar explicações mais detalhadas de como fazer 

para dividir. 
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Atividade 4 

1 - Efetue as divisões abaixo: 
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 Leia com atenção e exemplo abaixo. 

 

2 – Agora efetue as divisões como no exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a explicação abaixo. 
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Resolva os problemas propostos. 

1- 

 

 

 

 

 

 

R

. 
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2- 

 

 

   

   

 

 

 

 

     

R.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 
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Sexta-feira, 20 de Agosto de 2021 

História 

Com destino à América – Diferentes origens 
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ATIVIDADE 1 
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Geografia 

O território brasileiro 
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O território brasileiro nem sempre foi assim 
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Atividade 1 – Responda 

1 – Qual é o nome do estado onde você vive e o nome da capital desse estado? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 – Você mora na capital ou no interior do seu estado? Qual o nome do município 

onde você mora? 

R.:_________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3 – Observe, na página anterior, os mapas do Brasil Colônia e do Brasil Império. Em 

qual dos mapas a área territorial do Brasil era maior? 

R.:________________________________________________________ 

 

Quarta semana  - 23 a 27 de agosto 

Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO             FONE (49) 99999-0818 

4- Escreva abaixo a tabuada do 6 e do 7 de trás para frente, nós já exercitamos em sala de 
aula, mas no dia da atividade o professor irá passar a explicação. 

TABUADA DO 6 TABUADA DO 7 
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Ensino Religioso 
 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
Olha o que temos hoje, um lindo ARCO ÍRIS, com base nessa imagem e tudo que já 
estudamos em Ensino Religioso, faça no outro arco-íris abaixo palavras ou frase um 
sobre as diferenças que deixa o mundo encantador, tanto pessoas como coisas, depois 
pintar tudo bem bonito: 
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Terça-feira, 24 de Agosto de 2021 

Inglês 

RECORTE E COLE AS QUADRADRINHOS QUE ESTÃO NO FINAL DA ATIVIDADE AO 

NÚMERO CORRESPONDENTE E DEPOIS COPIE O VOCABULÁRIO NO CADERNO. 

VOCABULÁRIO: 1- one; 2 – two; 3 – three; 4 – four; 5 – five; 6 – six; 7 – seven; 8 – eight; 

9 – nine; 10 – tem; 11 – eleven; 12 – twelve; 13 – thirteen; 14 – fourteen; 15 – fifteen; 

16 – sixteen; 17 – seventeen; 18 – eighteen; 19 – nineteen; 20 – twenty. 

         https://www.liveworksheets.com/ 

 MY NAME IS __________________________________________________ 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/
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Professora: Gilvane Pereira                   Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 

Agora faça um desenho usando diferentes tipos de linhas: 
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Educação Física 

04) Pesquise os principais fundamentos do handebol. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Quarta-feira, 25 de Agosto de 2021 

Língua Portuguesa 

Leitura – Quem tem medo de quem? 
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Atividade 5 – Interpretação de texto 

1 - Marque a alternativa correta. 

No roteiro da peça, Pluft é um fantasminha que tem medo de gente. Isso 
soa engraçado porque: 

a – (     ) fantasmas tem medo de gente mesmo. 

b – (    ) gente não tem medo de fantasmas. 

c – (    ) o normal é gente ter medo de fantasmas e não o contrário. 

2 – Você tem medo de fantasmas? Por quê? Será que eles realmente 

existem ou são só fruto da imaginação? 

R.:_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3 – E do Pluft, você teria medo? Por quê? 

R.:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Em certo momento da peça, o fantasminha e a menina têm o seguinte 

diálogo sobre a família de Pluft: 

 

 

4 - Por que Maribel se espanta ao saber que a mãe de Pluft também é 

fantasma? 

R.:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5 – O que faziam os integrantes da família de Pluft antes de morarem 

no sótão? Complete o quadro. 

Pai  

___________________________________________ 

Mãe  

 

____________________________________________ 

Tio  

________________________________________________ 

 

6 – Pluft e Maribel descobrem de têm uma ligação. Qual era ela? 

R.:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Quinta-feira, 26 de Agosto de 2021 

Matemática 

Dividendo com três algarismos 

Leia com bastante atenção as explicações abaixo e depois procure fazer as 
atividades. 

Lembre-se! O procedimento para fazer a divisão em que o dividendo é formado por 
três algarismos, é o mesmo que na divisão com dividendo formado por um ou dois 
algarismos. 
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Atividade 5 

1 – Efetue as divisões. 
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2 – Resolva os problemas. 

 

     

 

 

 

R.:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

R.:________________________________________________________________ 

 

 

 

 

R.:_________________________________________________________________ 
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R.:_______________________________________________________________ 

 

3 – Efetue as divisões. 
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Sexta-feira, 27 de Agosto de 2021 

História 

A chegada dos imigrantes 

O Brasil é um dos países da América que mais recebeu imigrantes, principalmente a 

partir de 1870.  

Leia o trecho da cantiga abaixo. 

 

 

Atividade 2 – Responda 

1 – Qual era o país onde se cantava essa cantiga? 

R.:___________________________________________________________ 

2 – Por que as pessoas que viviam nesse país queriam abandoná-lo? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 – Que trabalho elas pretendiam realizar no Brasil? 

R.:_________________________________________________________________ 
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Atividade 3 

A antiga hospedaria de imigrantes foi fechada e atualmente o prédio abriga o Museu 

da Imigração. Leia o texto a seguir e depois responda às questões. 

 

1 – De acordo com o texto, quantas pessoas passaram pela Hospedaria de 

Imigrantes? 

R.:_________________________________________________________________ 

2 – De quantas nacionalidades diferentes eram essas pessoas? 

R.:_________________________________________________________________ 

3 – Como as histórias desses imigrantes ficam preservadas no museu da imigração? 

Sublinhe a resposta no texto. 
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Geografia 

A diversidade de paisagens brasileiras 
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Atividade 2 

1 – Observe o mapa acima e responda. 

1.1 - Fortaleza, no mapa acima, está localizada na parte norte ou sul da 

região Nordeste? 

R.:___________________________________________________ 



83 
 

1. 2 - Vitória da Conquista está localizada na porção oeste ou sul do 

Nordeste? 

R.:___________________________________________________ 

1.3 – A cidade de Recife está localizada a leste ou a oeste da cidade de 

Sertânia? 

R.:__________________________________________________ 

1.4 – A cidade de Juazeiro (BA) está localizada ao sul ou a leste da 

cidade de Crateús(CE)? 

R.:___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 As cinco grandes regiões 
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Atividade 3 – Responda 

1 – Em qual região está localizado o estado onde você mora? 

R.:_________________________________________________________________ 

2 – Escreva o nome dos outros estado que fazem parte dessa região. 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 – Em que região fica localizado o Distrito Federal? 

R.:_________________________________________________________________ 
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4 – Escreva o nome de dois estados que se localizam na: 

- região Norte:________________________________________________________ 

- região Nordeste:_____________________________________________________ 

- região Sudeste:______________________________________________________ 

- região Sul:_________________________________________________________ 

5 – Encontre no diagrama abaixo o nome de cinco estados brasileiros que fazem 

fronteira com outros países. 
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Quinta semana  - 30 de agosto a 03 de setembro 

Segunda-feira, 30 de Agosto de 2021 

Informática 

PROF. EDUARDO PEDRO               FONE (49) 99999-0818 

5- Escreva abaixo a tabuada do 6 e do 7 de trás para frente, nós já exercitamos em sala de 
aula, mas no dia da atividade o professor irá passar a explicação. 

TABUADA DO 4 TABUADA DO 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ensino religioso 

Professora: Gilvane Pereira                       Contato/WhatsApp: (49) 9 9904-7526 
Leia esse poema e reflita: Tema de hoje é sobre o diálogo(conversar) 
 
          DIALOGAR 

 

 
 
 

 

 
 
FONTE:http://profjanainamagalhaes.blogspot.com/2015/02/sugestoes-de-textos-e-atividades-de_66.htm 
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ATIVIDADE: 
Caça palavras:                     CORAÇÃO, 
IGUALDADE, LIBERDADE, DIALOGAR, 
RESPEITAR, JUSTIÇA, DIFERENTES E 
VARIEDADE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ANEXO 
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Terça-feira, 31 de Agosto de 2021 

Inglês 

COLOQUE A PALAVRA DO QUADRADO ABAIXO CONFORME A REPRESENTAÇÃO 

DA FIGURA EM CADA FRASE. 

VOCABULÁRIO: BOOK: LIVRO; HAT: CHAPEÚ; HAT: SOFÁ; BIKE: BICICLETA; 

DOG: CACHORRO. 

https://www.housview.com/free-reading-worksheets-for-first-grade 

MY NAME IS ______________________________________________ 
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Artes 

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

Faça no espaço abaixo uma ilustração do trecho abaixo:  

Aquarela (Toquinho) 

Numa folha qualquer 
Eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo... 

Corro o lápis em torno 
Da mão e me dou uma luva 
E se faço chover 
Com dois riscos 
Tenho um guarda-chuva... 

Fonte: https://www.letras.mus.br/toquinho-vinicius/1227391/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Física 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/toquinho-vinicius/1227391/
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05) Vamos alongar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarta-feira, 01 de setembro de 2021 

Língua Portuguesa 

Mais leitura 

Depois do sucesso da primeira versão de Pluft como roteiro de peça teatral, Maria 

Clara Machado adaptou-o para um texto narrativo, em prosa. Leia o mesmo trecho nessa 

segunda versão de Pluft, o fantasminha: 
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Atividade 6 – Interpretação de texto 

 1 - Releia o trecho a seguir da 2ª versão: 

 

Que sentimento de Maribel o trecho que você releu mostra? 

(     ) Medo de ela mesma não gostar da mãe de Pluft e da mãe não gostar dela. 

(     ) Alegria por poder conhecer a mãe do amigo fantasma. 

(     ) Medo de Pluft 
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2 - Na primeira versão de Pluft,o texto é apresentado puramente na forma de diálogo 

entre Maribel e o fantasminha; na segunda, o texto é apresentado em prosa, um texto 

narrativo. Que elemento fundamental para o texto narrativo aparece nessa segunda versão 

da história e que não havia na primeira versão? 

R.:_________________________________________________________________ 

Atenção! Para facilitar as duas próxima atividades, numere cuidadosamente 

os parágrafos do texto desta segunda versão de Pluft 

3 – Quantos parágrafos há no texto? 

 (Não confundir com travessão (-), que serve para indicar a fala das personagens)  

R - (     ) 30         (     ) 33         (       ) 32              (     ) 31 

Elementos da narração ou texto narrativo 

No terceiro ano estudamos que os elementos principais da narração são: o 

enredo, que é o fato que está sendo contado; o tempo, que é quando o fato 

acontece; o espaço, que é onde o fato acontece; o narrador, que é quem conta 

o fato e as personagens, que são os protagonistas da história, do fato narrado 

 

 4 – Releia o nono (9º) parágrafo do texto da segunda versão. 

Quem está falando nesse parágrafo? 

R.:_________________________________________________________________ 

5 – Em quantos parágrafos esse elemento da narração ou texto narrativo, aparece na 

segunda versão de Pluft, o fantasminha? 

R – (   ) 15 parágrafos    (    ) 16 parágrafos    (    ) 17 parágrafos     (    ) 18 parágrafos 

       

Qinta-feira, 02 de setembro de 2021 

Matemática 

Dividendo com mais de três algarismos 

Para efetuarmos divisões com mais de três algarismos no dividendo, usamos o 
mesmo método das divisões que vocês viu anteriormente. 

Observe as explicações abaixo para depois fazer as atividades. 
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Atividade 6 

1 – Resolva as divisões a seguir: 
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2 - Resolva os problemas a seguir: 

 

 

 

 

 

R.: 

 

 

 

 

R.:_________________________________________________________________ 
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R.:_______________________________________________________________ 

3 – Resolva mais estres problemas. 

 

 

 

 

 

R.:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

R.:_________________________________________________________________ 
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Sexta-feira, 03 de setembro de 2021 

História 

A vida nas fazendas de café
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Atividade 4 

 Leia o texto abaixo, sobre a vida de um imigrante que veio para o Brasil no 

início do século XX. Depois responda às questões. 

 

1 – Qual a nacionalidade de Antonio Luigi? Quando ele chegou ao Brasil? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 – Por que Antonio Luigi veio para o Brasil? 

R.:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 – Onde nasceu o filho de Antonio Luigi e Ida? 

R.:_________________________________________________________________ 
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4 – Que atividade Antonio Luigi na cidade de Franca – SP? 

R.:________________________________________________________________ 

5 – Onde nasceram os netos e bisnetos de Antonio Luigi? 

R.:_________________________________________________________________ 

6 – Em quais lugares Antonio Luigi morou ao longo de sua vida? 

R.:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________  


