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3º ROTEIRO - ATIVIDADES DOMICILIARES – 4º ANO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Não é preciso imprimir as atividades. 

 As atividades devem ser realizadas no próprio caderno e na sequência 

apresentada.  

 Se for possível realizar a impressão, as atividades podem ser respondidas no 

próprio roteiro. 

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ou busque ajuda para realizá-las.  

 É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

 Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar 

acumular atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça 

de colocar a data no início das atividades diárias. 

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver 

em casa: revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, 

embalagens, bulas, cartazes, letreiros, ou qualquer outro material que tenha e 

possa ser lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura. 

 Quando o aluno for menor de 10 anos, façam a leitura juntos, 15 minutos diários 

são suficientes, conte histórias que você ouviu quando era criança. É bom para 

você e excelente para seu filho.  

 É importante que as crianças e adolescentes realizem as atividades com a 

colaboração ou supervisão de um adulto. 



A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTINUA COM OS 
SEGUINTES PARCEIROS E PROJETOS, CONTAMOS COM SUA 

COLABORAÇÃO. 
 

  
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/  

 

  
 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/


   
 
 
 
 

 

USE MÁSCARA SEMPRE 

QUE PRECISAR SAIR 



 
 

 

Defenda-se:  https://youtu.be/0mTpFWuyk6g 

https://youtu.be/0mTpFWuyk6g


1ª SEMANA  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As atividades podem ser feitas no caderno do (a) aluno (a) 

Leia o texto e a seguir responda as questões abaixo: 

O pulo do gato 

 
A raposa andava maluca para pegar o gato. Mas ela sabia como todo mundo sabe, que o 

gato é o maior mestre pulador e nem adiantava tentar agarrá-lo. Com um salto de banda, o 

danado sempre se safava. Decidiu então a raposa usar da esperteza. Chegou-se para o gato e 

propôs a paz: 

– Chega de correr atrás um do outro, mestre gato. Vamos agora viver em paz! 

– Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato. – Não é um que corre atrás do 

outro, é uma que corre atrás do outro, é a “uma”, que é a senhora, que corre atrás do “outro”, que 

sou eu… 

– Bom, de qualquer forma, vamos fazer as pazes, amigo gato. Como o senhor é mestre em 

pulos, proponho que, para celebrar nosso acordo de amizade, o senhor me dê um curso de pulos, 

para eu ficar tão puladora como o senhor. Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de 

rato que o senhor já experimentou! O gato aceitou e começaram as lições no mesmo dia.      A 

raposa era aluna dedicada e o gato ótimo professor. Ensinou o salto de banda, o salto em espiral, 

a cambalhota simples, a cambalhota-com-pirueta, o duplo-mortal, o triplo-mortal e até o saca-

rolha-composta. A raposa, todos eles aprendia, praticava depois das aulas e, logo, já estava tão 

mestre em pulos quanto o gato. 

Decidiu então que já era chegada a hora de colocar em prática seu plano sinistro. No 

começo de outra aula, esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, caprichando no salto mais 

certeiro que o mestre lhe tinha ensinado! E o gato? Deu um volteio de banda, rolou no ar, e a 

raposa passou chispando por ele, indo esborrachar-se num toco de aroeira. 

Ainda tonta da queda, a raposa voltou-se para o gato e protestou: 

– Mas mestre gato, esse pulo o senhor não me ensinou! 

– Não ensinei, nem ensino! Esse é o segredo que me salva de malandros como a senhora, 

comadre raposa. Esse é o pulo do gato! 

 
Autor: Pedro Bandeira 

 
 

 



1) Qual é o título do texto? 

R.: ___________________________________________________________________________ 

 

2) Quem é o autor do texto? 

R.: __________________________________________________________________________ 

 

3) Quem são os personagens do texto? 

R.: __________________________________________________________________________ 

 

4) Quantos parágrafos tem o texto? 

R.: __________________________________________________________________________ 

 

5) Complete o quadro abaixo 

 

 

6) Qual a proposta feita ao gato pela raposa? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



7) Para que a raposa se tornou aluna do gato? 

R:____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8) Coloque as rimas corretas nos espaços correspondentes aos versos, de um trecho da música 

abaixo. 

 

 

 

  

 

 

 

        

  

              Aquarela (Toquinho) 

  

Numa folha qualquer  

Eu desenho um Sol ______________  

E com cinco ou seis retas  

É fácil fazer um castelo  

  

Corro o lápis em torno da mão  

E me dou uma ___________  

E se faço chover, com dois riscos  

Tenho um guarda chuva  

  

Se um pinguinho de tinta  

Cai num pedacinho azul do __________  

Num instante imagino  

Uma linda gaivota a voar no céu  

  

Vai voando, contornando  

A imensa curva norte-sul  

Vou com ela viajando  

Havaí, Pequim ou ___________  

  

Pinto um barco a vela  

Branco navegando  

É tanto céu e mar  

Num beijo azul (...) 

 

Você pode acessar o link abaixo e ouvir e 
apreciar a música 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU

https://www.youtube.com/watch?v=PT3azbKHJZU
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Leia as questões abaixo, assinalando respostas corretas, com base no texto acima:  

 

9) Quem escreveu a música foi:  

a) A gaivota.  b) O Istambul.  c) A Aquarela.  d) O Toquinho.  

  
 

10) A música nos leva à:  

a) Imaginação. b) Tristeza. c) Crítica. d) Doença. 

 

 

11) No trecho: “Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu”, o autor se refere: 

a) Ao risco. 

 

b) À luva  

c) Ao pinguinho de tinta.  

 

d) Ao castelo.  

 

 

12) Esta música é dividida por:  

 (   ) Estrofes rimadas.   (   ) Estrofes sem rimas.  

  

 

13) Cada linha desta música é chamada de:  

(   ) Verso.   (   ) Universo.  

  

 

14) O autor se refere:  

 (   ) Ao prazer de desenhar e criar.   (   ) Ao prazer de jogar bola.  

   

 

15) O autor se dá ao contornar a mão:  

a) Um lápis.  b) Uma luva.  c) Um Sol.  d) A chuva.  

 

 

 

 

 



9 
 

MATEMÁTICA 

 

1- Observe a tabela abaixo.  

  

PRODUTOS DA LANCHONETE “MAX” PREÇOS EM R$ 

Salgado 3,00 

Vitamina 5,00 

Refrigerante 4,00 

Bolo 6,00 

Suco 2,00 

 

No seu caderno, escreva as perguntas e as respostas. 

Pela tabela da lanchonete “Max”, o produto mais barato e o mais caro, nesta ordem são: 

a) Refrigerante e bolo.  

b) Suco e salgado.  

c) Suco e bolo.  

d) Vitamina e refrigerante  

 

 

 

 

2- A professora do 4º ano A resolveu organizar os gibis em caixas. Observe o gráfico e responda 
abaixo:  

 

 

A caixa com a menor quantidade é a que tem os exemplares do (a):  

a) Mafalda.  

b) Ziraldo.  

c) Turma da Mônica.  

d) Tio Patinhas 
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3- Quais temperaturas os termômetros estão marcando? Observe-os abaixo e assinale a 
alternativa correta.   
 

                           

 

a) 20°C; 30° C; 40°C; 5° C.  

b) 25°C; 30°C; 40°C; 5° C.  

c) 20° C; 30° C; 45°C; 5° C.  

d) 20° C; 40° C; 50°C; 5° C.  

 
 

4- Acompanhe a sequência dos fatos e responda as questões abaixo.  

a) Ricardo ganhou de seu pai a quantia abaixo. Quanto ele tem?     

 

   

  

b) Sua tia chegou mais tarde e lhe deu a quantia abaixo.  Quanto ele tem agora?       

       

   

 

c) Ele deu R$ 30,00 de presente para sua irmã.  Quanto ele tem agora?     
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d) Resolveu distribuir o que sobrou entre seis amigos, em partes iguais, mas só deu valores 

inteiros para cada um, guardou as moedas e ficou com o que sobrou. Quanto ele tem agora? 

Quanto cada amigo recebeu?  

  

e) Sua mãe achou bonita sua atitude e lhe deu o dobro do que ele havia ganhado de sua tia. Com 
quanto ele ficou?   

 

5- Resolva os problemas e não se esqueça de escrever a resposta. 
 
a) Em uma escola há o total de 1120 alunos. Sabendo que 580 são meninos, quantas meninas 

estudam nessa escola? 
 
 
 
 
 
R: ____________________________________________________________________________ 

b) No quarto de Miguel há 85 livros. Seu amigo Gustavo pediu 7 para levar para casa, e Emily 
levou mais 6. Com quantos livros Miguel ficou? 

 
 
 
 
 
R: ____________________________________________________________________________ 

c) Em uma barraca de feira havia 4 dúzias de laranjas. Foram vendidas 3 dúzias. Quantas 
laranjas sobraram na barraca? 

 
 
 
 
 
R: ___________________________________________________________________________ 

 
d) Para a festa de aniversário de Isadora foram feitas 100 coxinhas, 100 bolinhas de queijo, 50 

esfirras e 50 empadas. Quantos salgados a mãe de Isadora encomendou no total? 

 

 

 

R: ____________________________________________________________________________ 
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e) Para fazer um bolo, Marina comprou 1 dúzia de ovos. Na receita vão 5 ovos. Quantos ovos 
sobraram?  

 
 
 
 
R: ____________________________________________________________________________ 

 

2ª SEMANA  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia um trecho de uma reportagem: 

Tem gente boa de garfo: come de tudo sem reclamar. Mas tem gente que eu vou te 

contar... Mesmo diante de seu prato favorito torce o nariz e pergunta:  

- Por que tenho de comer?  

Pois saiba que sem se alimentar ninguém cresce [...]. 

Por que temos que comer? Revista Ciência Hoje das Crianças. <htpp://chc.org.br/por-que-temos-que-comer/>.Acesso jan.2018. 

 

1- Nesse texto a expressão torce o nariz significa que a pessoa: 

(   ) irrita-se muito durante as refeições. 

(   ) coça o nariz na hora de se alimentar. 

(   ) mostra-se aborrecido diante de qualquer comida. 

(   ) saboreia qualquer alimento que vê pela frente. 

 

2- Que tipo de linguagem foi empregada nesse texto: 

(   ) formal             (   ) informal

 

3- Copie do trecho da reportagem acima uma palavra ou expressão que confirme o tipo de 

linguagem que você assinalou na atividade anterior: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4- Depois de analisar a linguagem, podemos afirmar que essa reportagem se destina 

principalmente a: 

(   ) leitores mais jovens ou que gostem de textos mais descontraídos. 

(   ) leitores adultos que gostem de textos mais formais e mais precisos. 

(   ) leitores que não gostem de brincadeiras. 

(   ) leitores que preferem conversar e não gostam de ler.    

 

5- Você concorda com essa atitude que certas crianças têm de torcer o nariz na hora de comer? 

Justifique sua resposta 

 

 

 

6- Produções de texto: 

 

Leia a tirinha abaixo e também a reescrita pelo narrador observador:  

 

 

 
 

 

 

Narrador/ Observador:  

 

A Mônica foi acompanhar o Cebolinha numa consulta médica. Durante o exame, o doutor 

pediu: 

— Mostre a língua, garoto! 

Então o Cebolinha virou-se para a Mônica e mostrou-lhe a língua. 

Aquele gesto foi tão inesperado que deixou o médico e a menina chocados. 

Será que o Cebolinha entendeu errado o pedido do médico ou fez aquilo de pura maldade? 

 

 

MOSTRE A LÍNGUA, 

GAROTO! 
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Reescreva a história utilizando um narrador em 1ª pessoa (narrador-personagem), que deverá ser 

a Mônica, ela contando esse fato ocorrido na tirinha: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7-  No seu caderno, complete as colunas abaixo com as letras corretas.    

  

a) “M OU N”  

 

P O  B I N H A   

C A  B A L H O T A 

V A L E  T E    

E  B R U L H A R  

A M E  D O I    

T R O  C O     

  

  

b) “S OU Ç” 

 

V I Z I N H A N  A 

 E M A N A L    

M O  A       

L E N  O L     

C A N  Ã O     
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c) “G OU J”  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

d) “S OU Z”  

T E I M O  A    

C E R T E  A    

A M I  A D E    

D U Q U E  A    

T I G R E  A    

C A T E Q U I  A R 

B E L E  A     

  

COMO SE ESCREVE?  

8 - Qual alternativa apresenta a escrita correta de todas as palavras?  

a) táxi - charope - experiência 

b) tácsi - xarope - esperiência 

c) tácsi - charope - experiência 

d) táxi - xarope - experiência 

a) chícara - chácara - chalé 

b) xícara - chácara - chalé 

c) chícara - xácara - xalé 

d) xícara - xácara - chalé 

a) uzado - vazo - louza 

b) usado - vazo - lousa 

c) usado - vaso - lousa 

d) uzado - vaso - louza 

a) salsicha - cochicho - maxixe - coxinha 

b) salchicha - cochicho - machiche - coxinha 

c) salchicha - cochixo - maxiche - cochinha 

d) salsicha - coxicho - maxixe - cochinha 

 
 
 
 
 

R E L Ó  I O    

F E R R U  E M   

C A N  I C A    

D E S P E  A R   

B A R R A  E M   

M A N  E R I C Ã O 
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9- Leia o texto para responder as questões: 

 
 

1. Para dar sentido ao texto, o que você acha que o menino respondeu no 
espaço da última linha? 

“- Eu sou o 
elefante”. 

“- Eu sou amigo 
deles”. 

“- Eu sou o 
Amendoim.” 

“- Eu sou o terceiro.” 

 2. Este texto é:  
 

Uma história em 
quadrinhos. 

Uma piada. Um diário. Uma biografia. 

 3. O que indica que as pessoas estão conversando:  

A fonte, abaixo 
do texto. 

O ponto final. A interrogação. O travessão. 

 4. Os garotos foram levados ao juizado:  

Porque 
brigaram. 

Porque não 
eram amigos. 

Porque não gostavam 
do juiz 

Porque não gostavam de 
elefantes 

5. “Amendoim” é o: 

Joãozinho. Segundo menino. Terceiro menino. O Juquinha. 

6. Este texto tem a finalidade de:   

Fazer 
chorar. 

Fazer rir. Descrever algo. Entender regras. 

 

 

 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JUQUINHA   

Juquinha e os outros dois garotos foram levados ao juizado por causa de uma  

baita briga no zoológico. O juiz começa o interrogatório:     

—   Quem é você e por que está aqui?     

—   Eu sou Juquinha e  joguei amendoim nos elefantes.     

Então o Juiz perguntou ao segundo:     

—   Quem é você e por que está aqui?   

—   Eu sou Joãozinho e joguei amendoim nos elefantes.   

Então o juiz pergunta ao terceiro, que estava todo machucado:   

—   Quem é você e por que está aqui?   

—      

Fonte: http://mundo - da - aninha.blogspot.com/2008/07/juquinha.html. Acesso em 28/04/2020.   
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MATEMÁTICA 

MEDIDA DE MASSA 

 

 
1) Observe o peso de cada criança e responda:  

 
a) Quem pesa menos? ___________ 

 
b) Quem pesa mais?    ___________ 

 
c) Compare o peso de Clarice e Lauro. Quem pesou mais?   __________ 

 
d) Quanto a mais?  __________ 

 
e) Karla e Clarice pesam juntas   _________ 

 
f) Meu primo tem o peso de Lélio e Karla juntos, menos o peso de Lauro. Qual é o peso 

dele?   __________ 
 

g) Dona Priscila pesa o triplo de Lélio. Qual é o peso de D. Priscila?  _________   
 

h) Qual é o seu peso?  __________  
 
 
 
2) Pinte o instrumento utilizado para medir massa (peso): 
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3) Assinale a medida de massa adequada para cada item: 

 

100 kg (   ) 

100mg (   ) 

100g (   ) 

 

30 g (   ) 
30 mg (   ) 
30 kg (   )        

 

30 g (   )  
30 kg (   ) 
30 mg (   ) 

 

4 kg (   ) 
4 t (   ) 
4g( ) 

 

4) Arme e efetue as operações abaixo:  

 

6.439 + 267= 4.638 + 194=  8.540 + 1.482= 9.605 + 5.301= 

7.210 - 516 4.891 – 3.184=  3.905 – 2.193= 5.006 – 3.105= 

 

  

 

 



19 
 

MEDIDA DE CAPACIDADE 

O mililitro (mL) e o litro (L) são unidades padronizadas de medida de capacidade.  

Veja os valores relativos do litro (L) e do mililitro (ml) 

1 L = 1 000 ml 

 

1)    Maria vai colocar 10 litros (10L) de água no aquário. Pinte os baldes que ela deverá usar. 

 

 

 

2) Observe os recipientes de refrigerante e a capacidade de cada um. 

 

a) Quais são os recipientes em que cabe menos de 500 ml de refrigerante?  

 

______________________________________________________________________________  

 

b) Quantos mililitros de refrigerante cabem no maior recipiente? 

 

 _____________________________________________________________________________  

 

c) Qual é o recipiente com refrigerante que devo comprar para encher uma dúzia de copos de 

150 ml? 

_____________________________________________________________________________  

d) Se uma pessoa comprar um exemplar de cada recipiente com refrigerante, quantos mililitros 

ele comprará? 

_____________________________________________________________________________  
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3) Na jarra abaixo, há 1L e 300 ml de suco. Em cada copo, cabem 200 ml. 

Se enchermos todos os quatro com suco, quantos mililitros de suco vão sobrar na jarra?  

 

 

 

 

 

 

4) Complete as frases com Litros (L) ou mililitros (ml). 

 

a) Na caixa de água da escola cabem 5.000 __________. 
 

b) Esta lata contém 350 __________ de refrigerante. 
 

c) Helena tomou 250 _________ de xarope. 
 

d) Comprei 2 _________ de leite para fazer arroz doce. 
 

e) Quero um copo de 300 _________ de suco. 
 

 

5) Observe a quantidade de líquido em cada um dos recipientes. 

 

 

 

 Quantos mililitros faltam para completar um litro em cada um desses recipientes? 

       

A - ________       

B - ________        

C - ________        

D - ________ 
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6- PROBLEMAS 

 

O pai de Matheus é taxista. Ele anota quanto gasta por mês com combustível. Veja no gráfico os 

valores em reais de janeiro a abril deste ano: 

 

 

   

a) Quanto ele gastou nos 4 meses juntos? 

 

 

 

 

b) O gasto de fevereiro foi de quantos reais a mais do que janeiro? 

 

 

 

 

c) Qual a diferença entre os meses que ele gastou mais e o que gastou menos combustível? 
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3ª SEMANA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR COM ATENÇÃO 

Cientistas descobrem por acaso uma nova espécie de peixe na Amazônia. Os rios e lagos 

da região abrigam mais de 3 mil espécies de peixes, como arraia, tucunaré, pirarucu, dourado, 

poraquê, lambari, surubim, entre outros. 

As águas do rio Amazonas revelam e escondem muitas surpresas. Uma delas foi uma nova 

espécie de peixe, que a partir de 2017, recebeu o nome de Tarumania Walkere. 

Imagine quantos peixes nadam nas águas dos rios da Amazônia todos os dias! Quanta 

riqueza viva e talvez desconhecida! Cabe a nós conhecê-la, estudá-la e preservá-la. 

(Texto escrito pelas autoras. Baseado em reportagem de Henrique Caldeira da Costa, do departamento de zoologia UFMG.) 

 

1- Que tipo de leitor tem mais interesse nesse texto: 

(   ) Leitor que goste de texto humorístico e se divertir 

(   ) Leitor que gosta de se emocionar com o que lê 

(   ) Leitor que prefere textos informativos 

(   ) Leitor que busque textos com instruções e regras 

 

2- Marque x na frase que melhor expressa o assunto principal do texto: 

(   ) Descoberta por acaso 

(   ) Os rios e lagos da região que abrigam mais de 3 mil espécie de peixes 

(   ) As águas do rio Amazonas revelam e escondem surpresas 

(   ) Nova espécie de peixe descoberta na Amazônia 

 

3- Escreva nos parênteses (F) se a frase indicar um fato e (O) se a frase indicar a opinião de 

quem escreveu: 

(  ) Cabe a nós conhecê-la, estudá-la e preservá-la. 

(  ) São mais de 3 mil espécies nos rios da Amazônia. 

(  ) Cientistas descobrem nova espécie de peixe. 

(  ) Quanta riqueza viva e talvez desconhecida. 
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4- Localize no texto a data em que a espécie ganhou um nome e copie na linha a seguir ou em 

seu caderno: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

5- Cientistas descobrem por acaso uma nova espécie de peixe. A expressão por acaso nesse 

trecho significa: 

(   ) sem querer (   ) pesquisada (   ) assustadora (   ) muito difícil 

 

6- Observe as expressões dos personagens e responda as questões abaixo.   

   

                

a) No primeiro quadrinho, pela expressão do rosto e do corpo, a menina demonstra:  

(    ) Estar interessada em namorar o Cascão. 

(    ) Não estar interessada em namorar o Cascão. 

   

b) Qual é a condição da menina para namorar o Cascão?  

(    ) Que ele espere por ela, até que fique velha.  

(    ) Que ele tome banho. 

  

c) Quando a menina fala que ele não vai resistir, o que provavelmente ela acha?  

(    ) Que ele vai se deixar levar pelos seus encantos.  

(    ) Que ele vai querer tomar banho, afinal é muito bom. 

  

d) Quando ele fala “Você vai estar muito velha”, o que ele quer dizer?  

(    ) Que só após muitos anos ele decidirá tomar banho. 

(    ) Que só velho toma banho. 
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e) Este tipo de texto é encontrado:  

 

(    ) Nos livros (    ) Nos dicionários. (    ) Nos  gibis.  

 

7- Leia este parágrafo e reescreva-o na primeira pessoa, como se fosse você contando.  

(exemplo: Atravessei o pátio...) 
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MATEMÁTICA 

MEDIDAS DE TEMPO 

Nos relógios de ponteiros, o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca 

os minutos. 

1) Escreva as horas que estão marcadas em cada relógio: 

 

 

 

2) Observe o relógio: 

 

a) Que horas ele está marcando?  

 

 

 

b) Quando são horas exatas o ponteiro grande aponta o numeral:  
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3) Observe o calendário deste mês e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Em que dia da semana cai o primeiro dia do mês? __________________________________ 

 

b) Quantas semanas tem o mês de junho? __________________________________________ 

 

c) A última sexta-feira do mês será que dia? _________________________________________ 

 

d) Que dia da semana será o feriado de Corpus Christi? ________________________________ 

 

e) Quais dias do mês caem na terça-feira? __________________________________________ 

 

f) Em que dia da semana terminará este mês? _______________________________________ 

 

g) Em que dia da semana será o último domingo deste mês? ____________________________ 

 

h) Em que dia da semana caiu o primeiro dia deste mês? _______________________________ 

 

i) Quantos dias tem o mês atual? _________________________________________________ 

 

j) Quantos dias faltam para terminar este mês? ______________________________________ 

 

k) Qual será o próximo mês? _____________________________________________________ 

 

4) Descubra quantos anos tem: 

 

Década: ________       Biênio: ________     Triênio: ________ 

 

Quinquênio: ________          Século: ________      Milênio: ________ 
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5) Leia atentamente e faça a correspondência correta: 

 

Semestre (1) 

Semana (2)  

Quinzena (3) 

Trimestre (4)  

Metade do dia (5) 

Dois dias (6) 

Um dia (7) 

Um ano (8) 

(   ) 15 dias 

(   ) 3 meses 

(   ) 12 meses 

(   ) 6 meses 

(   ) 7 dias 

(   ) 24 horas 

(   ) 48 horas 

(   ) 12 horas 

 

O TEMPO NO DIA A DIA 

1- Mariana gasta cerca de 20 minutos para almoçar. E você, quanto tempo gasta 

aproximadamente para almoçar? _____________________ 

2- Assinale com um x a alternativa que corresponde a melhor estimativa de tempo para cada 

atividade: 

Dormir durante a noite Apontar um lápis Tomar banho 

(    ) 40 minutos 

(    ) 8 horas 

(    ) 4 horas 

(    ) 1 minuto 

(    ) 10 minutos 

(    ) 1 hora 

(    ) 1 minuto 

(    ) 1 hora 

(    ) 10 minutos 

Assistir um filme Escovar os dentes Dar 6 passos 

(    ) 1 minuto 

(    ) 1 hora 

(    ) 10 horas 

(    ) 3 minuto 

(    ) 3 hora 

(    ) 30 minutos 

(    ) 5 minuto 

(    ) 5 segundos 

(    ) 5 horas 

 

3- Veja como podemos indicar a data oito de novembro de dois mil e dezessete: 08/11/2017 ou 

08/11/17. Agora indique as datas abaixo: 

a) Doze de maio de dois mil e dezenove = ___/___/___ 

b) Vinte e cinco de dezembro de dois mil e vinte = ___/___/___ 

c) Escreva a data do seu nascimento, com números =___/___/___ 

d) Lucas é 4 dias mais velho do que Alice, a prima dele. Alice nasceu no dia 03/01/2004. Em 

que dia Lucas nasceu? ___/___/___ 
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4- Observe na tabela abaixo, o horário de apresentação de alguns programas de televisão de 

uma mesma emissora. 

 

Programa Horário 

              Esporte e ação                  12h 40min 

                 Entrevistas                   21h 47min 

                     Novela                   20h 10min 

             A casa da árvore                   11h 30min 

                 Jornal do dia                        7h 

            Hora de desenhos                    16h 50min 

 

 

a) De acordo com a tabela, o programa Esporte e ação começa às 12h40min, ou seja, 12 horas e 

40 minutos ou meio dia e quarenta minutos. Escreva como se lê os horários dos demais 

programas.  

 

Entrevistas - ____________________________________________________________________ 

Novela - ________________________________________________________________________ 

A casa da árvore - ________________________________________________________________ 

Jornal do dia - ___________________________________________________________________ 

Hora de desenhos - _______________________________________________________________ 

b) Se uma pessoa fosse assistir a todos os programas acima em um mesmo dia, qual seria o 

primeiro programa? A que horas começa esse programa?  

 

______________________________________________________________________________  

c) Qual programa vem logo após “A casa da árvore”? 

 

_____________________________________________________________________________  

d) Quais são os programas que começam antes do meio dia?  

 

_____________________________________________________________________________  

 

e) O programa “entrevistas” começa quanto tempo depois do programa “novelas”? 

  

______________________________________________________________________________  
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f) Qual a diferença, em horas e minutos, entre o início do programa “Jornal do dia” e o início do 

programa “entrevistas”?  

_______________________________________________________________ 

 

5- Resolva as operações e tire a prova real: 

 

A- 4778 + 838 = 

 

B- 8654 + 1255 = 

 

C- 5853 + 4899 = 

 

D- 17029 + 6562 = 

 

E- 35200 - 16827 = 

 

F- 6487 - 3942 = 

 

G- 12000 - 2865 = 

 

H- 4080 - 1058 = 

 

 

4ª SEMANA 

CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Você sabia que no dia 22 de abril comemorou - se o Dia Mundial da Terra? O objetivo 

dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância da conservação dos recursos naturais 

do mundo. 

Você sabe o que são recursos naturais? Já pensou como a natureza é importante para a 

nossa vida? 
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Uso e Preservação dos Recursos Naturais http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html? aula=55114 

Os recursos naturais são muito importantes para a preservação da nossa vida. Veja como 

as tirinhas abaixo mostram a importância desses recursos: 

 
Tirinha 1:  Armandinho 
 

 

Armandinho (Alexandre Beck) https://tirasarmandinho.tumblr.com/ 
 

 

Tirinha 2: Chico Bento 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html
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Tirinha 3: Turma da Mônica 
 

 
 
Tirinha 4: Armandinho 
 

 
Beck) https://tirasarmandinho.tumblr.com/ Armandinho (Alexandre 

 
 
 
Responda as seguintes perguntas: 

 
 

1. Qual a importância dos recursos naturais para a nossa vida? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. Por que na 2ª tirinha, Chico Bento está plantando esperança? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. O que podemos fazer para preservar a natureza? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4- No último quadrinho, Armandinho está com uma pequena planta em suas mãos. O que ele irá 

fazer? 

Use a sua criatividade crie uma tirinha que continue a história do Armandinho. 
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Atualmente, o Brasil possui tecnologia para reciclar vários materiais.  Na figura abaixo, as 
cores orientam o descarte de cada material no coletor certo.   
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Assinale, na lista abaixo, o material considerado resíduo perigoso por contaminação.  
 
A) lata de refrigerante  

B) copo descartável  

C) pilhas  

D) garrafa PET  

 
 
 
UM VÍRUS INCOMODA MUITA GENTE … 

Não importa em que cantinho do Brasil você mora. Provavelmente, neste momento, a sua 

vida está bem diferente do que era há algumas semanas. Em muitas cidades as pessoas foram 

estimuladas a ficarem em casa, as aulas foram suspensas nas escolas, muitas lojas e espaços de 

lazer foram fechados. Você certamente sabe a razão de tudo isso: a pandemia causada pelo 

coronavírus. Para evitar que pessoas fiquem doentes é preciso impedir que esse novo vírus se 

espalhe. Vamos entender melhor essa história toda! 

Para começar, você sabe a diferença entre epidemia e pandemia? Dizemos que há uma 

epidemia quando ocorre um aumento rápido do número de casos de uma doença, acima do que 

seria normalmente esperado para uma população em uma determinada área. Já a pandemia se 

refere a uma epidemia que se alastrou por muitos países ou continentes, afetando um grande 

número de pessoas. 

As epidemias de doenças infecciosas são muito preocupantes. Você sabe o que são 

doenças infecciosas? São aquelas causadas por bactérias, vírus ou parasita. 

Esses microrganismos são muito diversos e podem contaminar pessoas de diferentes 

maneiras. Alguns são transmitidos principalmente pelo contato ou proximidade entre as pessoas -

como a gripe e o sarampo; outros podem entrar em nosso organismo quando ingerimos água ou 

alimentos contaminados- como bactérias que causam diarreia; e há ainda os que se hospedam 

em outros transmissores (chamados de vetores), como os mosquitos - é o caso da dengue e da 

febre amarela. 

 

1) Qual a diferença entre pandemia e epidemia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2) O que são doenças infecciosas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ONDE MORA O PERIGO? 

Dois fatores são muito importantes de serem observardos nas doenças infecciosas: a 

capacidade que os vírus ou as bactérias têm de passar de uma pessoa para outra e a gravidade 

da doença que causam. O novo coronavírus (chamado pelos cientistas de Sars-CoV-2), causador 

da atual pandemia , se espalha com muita facilidade e , na maior parte das pessoas , ele não 

provoca sintoma algum .Então , essas pessoas , que nem sabem que estão infectadas , 

continuam levando a vida normalmente e acabam transmitindo o vírus para outras . 

Acontece que em algumas pessoas o novo coronavírus causa sintomas graves. Pelo que 

já se sabe, ele é mais perigoso para idosos (pessoas com 60 anos ou mais), pessoas com baixa 

imunidade (isto é, com células de defesa em menor quantidade do que o normal), que tenham 

pressão alta ou diabete. Nesses casos, as pessoas costumam apresentar dificuldade de respirar, 

podem ter pneumonia (que é uma infecção nos pulmões) ou outras complicações. Em algumas 

situações, podem até não resistir e morrer. 

CIÊNCIA PARA CURAR  

O novo coronavírus não é a primeira pandemia da história da humanidade, já existiram 

muitas outras. Com elas, a ciência desenvolveu estratégias de controle. Sabe o que isso 

significa? Que os pesquisadores desenvolveram medicamentos antibióticos (contra bactérias) ou 

antivirais (contra vírus) para tratar as pessoas, criaram também vacinas para prevenir muitas 

doenças e descobriram o quanto divulgar informação é importante para conscientizar a população 

da necessidade de algumas mudanças de comportamento que evitam o surgimento de novos 

casos. 

Para o novo coronavírus já estão sendo feitos testes de medicamentos e muitas tentativas 

de se conseguir uma vacina. 

Acontece que tudo isso leva tempo e, enquanto essas descobertas não vêm o caminho é 

se proteger com informação. A mais valiosa neste momento é ficar em casa, para evitar se 

contaminar e transmitir para outras pessoas - já sabemos que algumas podem ter sintomas 
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graves e não desejamos isso, não é mesmo? Se nos isolarmos, o vírus pára de circular e a 

pandemia vai diminuindo até desaparecer. 

1- Para quais grupos de pessoas o novo corona vírus causa sintomas graves? 

______________________________________________________________________________ 

2- Quais sintomas esse grupo de pessoas apresenta? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

3- Qual a melhor forma de nos protegermos neste momento? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Leia a notícia abaixo para responder as questões: 

SAIBA COMO A ALIMENTAÇÃO AUXILIA NO COMBATE AO CORONAVÍRUS. 

Especialistas explicam que sistema imunológico em bom funcionamento não impede a 

contaminação, mas pode diminuir efeitos da Covid -19 

Guilherme Padin do R7 

27/03/2020 

 

Desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil, além dos cuidados com a higiene, a 

preocupação das pessoas se voltou também à alimentação. Se  o sistema imunológico em bom 

funcionamento não impede a contaminação, isto não significa que mudanças na rotina alimentar 

não ajudem na amenização dos efeitos do vírus. 

  Nutricionista e professora da FSP-USP (Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo), Viviane Laudelino Vieira afirma que um organismo saudável não impede o contágio, 

mas recebe impactos menores de uma doença como a Covid -19 a partir de uma eventual 

contaminação. “ É importante que a alimentação saudável seja um hábito, algo que precisa ser 

duradouro “, assegura. 
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  Para quem procura por soluções para melhorar a saúde e a alimentação, Viviane diz que, 

“antes de pensar em alimentos milagrosos pense em uma combinação de alimentos variados e 

distribuídos ao longo do dia. Incorpore em casa. “ 

  Entre as dicas, ela aponta uma alimentação pouco processada, moderando em 

ingredientes como sal, açúcar e gordura, rica em hortaliças frutas, raízes e tubérculos, sem 

exageros de carnes vermelhas, com sementes e oleaginosas. 

Alexandre Naime, infectologista e professor da UNESP (Universidade Estadual Paulista), 

endossa a fala da nutricionista ao comentar sobre os riscos maiores aqueles que não possuem 

boa rotina alimentar. 

  “Precisamos ter a saúde em dia. Pessoas com baixa massa muscular ou sobrepeso têm 

maior risco de contrair infecções, e também prognóstico quando contraem essas doenças. Por 

isso, é importante um equilíbrio nutricional, na parte proteica, de carboidrato e gordura “, pontua. 

 

1) Para que a alimentação auxilie no combate ao coronavírus, quais são as dicas dadas pela 

nutricionista nessa reportagem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Segundo o texto, quais são as pessoas que têm maior risco de contrair infecções, inclusive o 

coronavírus? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Agora é com você. Baseado nessa reportagem crie uma receita saudável. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Assista ao vídeo do Quintal da Cultura com a contação da história “A cesta de Dona 

Maricota, de Tatiana Belink.Você ouvirá uma história bem-humorada, onde os alimentos contam 

as vantagens nutritivas de verduras, frutas e legumes. 

https://www.youtube.com/watch?v=5mStGKBgEkI&list=TLPQMjgwNTIwMjD2Ni2Jo6oVhw&index=1 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

ATIVIDADE 1 – CONSTRUÇÃO E BRINCADEIRA COM PETECA 

Você sabia que a peteca foi inventada no Brasil pelos índios brasileiros?. Uau, a peteca é 

brasileira! 

Eles produziam com palhas de milho e sabugos, mas como não temos isso tão fácil para 

todos, vamos construir nossa peteca com coisas que sempre temos em casa. 

 

VAMOS PRECISAR DE: 

 Folhas de jornal ou revista velha;  

 Sacola plástica. 

MODO DE FAZER 

1. Amasse e desamasse o jornal umas 3 vezes para ficar mais macio e forme uma bolinha.  

2. Corte com uma tesourinha as alças da sacola, o fundo e os lados. Vão ficar duas folhas de 

plástico separadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=5mStGKBgEkI&list=TLPQMjgwNTIwMjD2Ni2Jo6oVhw&index=1
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3. Junte nessas duas folhas a bolinha de jornal amassada. 

4. Deixe as pontas da sacola para cima e torsa bem apertada. Amarre com um nó duplo bem 

firme usando a alça da sacola que foi cortada. 

5. Se quiser deixar sua peteca mais bonita, enrole mais uma vez com um pedaço de tecido 

velho e repita o nó duplo com a outra alça de sacola que sobrou. 

 

1           2                   3    

4           5  

 

E esta pronta sua peteca feita com as coisas mais fáceis de achar em casa. Agora é só fazer 

aquela partida de peteca com a família . 

Bom divertimento! 

 

ATIVIDADE 2 – JOGOS DE MESA 

JOGO SHISIMA 

As crianças do país africano Quênia jogam um jogo de alinhar  três peças, chamado “Shisima”. A 

palavra Shisima quer dizer “extensão de água”. As peças representam as “pulgas d'água”. Esses 

bichinhos se movimentam tão rapidamente na água que é difícil acompanhá-las com os olhos. 

 

VAMOS JOGAR? 

É muito fácil montar um jogo desses com materiais que temos em casa. 
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Faça um círculo numa folha de papel, depois faça um ‘X’ e uma cruz dentro dele. Para 

jogar use 3 tampinhas para cada jogador (tampas de garrafa, pedrinhas de cores diferentes, 

grãos como feijão ou milho, etc). 

COMO SE JOGA:  

O jogo começa com 3 peças de cada lado. Os jogadores começam a mover as peças um 

de cada vez deslizando sobre as linhas. As peças sempre param onde as linhas se encontram 

(casas) e é proibido pular peças.  

 

Vence o jogador que posicionar suas 3 peças em linha reta primeiro. Então o jogo pode 

recomeçar. 

E aí? você já conhecia esse jogo?  

Muito bom mesmo é poder brincar em família .  

Faça um e divirta-se! 
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MUSICALIZAÇÃO 

1ª SEMANA 

 

SOM DA CHUVA 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 UTILIZAR O PRÓPRIO CORPO: MÃOS, DEDOS, PERNAS, PÉS. 

 

COMO BRINCAR: 

 VOCÊ DEVE, SE POSSÍVEL, ESTAR EM UM AMBIENTE SILENCIOSO, FAZER 

SILÊNCIO E IMAGINAR OS SONS DO VENTO E DA CHUVA: FININHA, GOTEIRAS 

SUAVES E FORTES. 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VAMOS EXPLORAR VÁRIOS SONS PARA SIMULAR O 

SOM DA CHUVA. 

SIGA ABAIXO O PASSO A PASSO: 

 ESFREGAR AS MÃOS UMA NA OUTRA POR ALGUNS SEGUNDOS; (SOM DO VENTO) 

 FAZER SOM DE SOPRO E CONTINUAR ESFREGANDO AS MÃOS; (SOM DO VENTO) 

 ESTALAR OS DEDOS; (INICIANDO O SOM DA CHUVA COM PEQUENAS GOTAS) 

 BATER 1 DEDO NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 2 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 3 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 4 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER 5 DEDOS NA PALMA DA MÃO; 

 BATER AS PALMAS DAS MÃOS NA PERNA; 

 BATER OS PÉS NO CHÃO (SOM DO TROVÃO) E CONTINUAR BATENDO AS PALMAS 

DAS MÃOS. 

OBSERVAÇÃO: 

ASSIM COMO A CHUVA SE INICIA COM PEQUENOS SONS E VAI FICANDO MAIS FORTE, 

ELA TAMBÉM FICA MAIS FRACA ATÉ ACABAR. FAÇA O EXERCÍCIO ACIMA DE TRÁS PARA 

FRENTE PARA TER ESSA EXPERIÊNCIA.  

TENTE TAMBÉM EXPLORAR OUTROS SONS DA NATUREZA COMO POR EXEMPLO: 

PÁSSAROS, INSETOS, ENTRE OUTROS.  

USE SUA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE! BOA DIVERSÃO!  
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2ª SEMANA 

 

JOGO DO ECO 

 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:  

 VOZ, PALMAS, PÉS, SONS DA BOCA, ETC. 

COMO BRINCAR: 

 UMA PESSOA INICIA A ATIVIDADE EXECUTANDO UMA PEQUENA SEQUÊNCIA DE 

SONS CORPORAIS CRIADA NO MOMENTO. 

 

 DEPOIS AS OUTRAS PESSOAS REPETEM A MESMA SEQUÊNCIA. 

 

OBSERVAÇÃO: 

O JOGO DO ECO BASEIA-SE NUMA DAS FORMAS MAIS ANTIGAS DE SE APRENDER 

MÚSICA: A IMITAÇÃO. 
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3ª SEMANA 

 

ABC DOS COPOS 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 COPOS DE PLÁSTICO DURO OU METAL (COPO DE REQUEIJÃO, CANECA PLÁSTICA, 

LATA DE MOLHO DE TOMATE ETC.) E MUITA CRIATIVIDADE! 

COMO BRINCAR: 

TODOS DEVEM SE SENTAR EM RODA NO CHÃO OU EM VOLTA DE UMA MESA, 

CADA UM COM UM COPO. A BRINCADEIRA É COMO “SIGA O MESTRE”.  

UMA CRIANÇA “COMANDA” OS GESTOS, (MANIPULANDO O COPO, COM PALMAS E 

BATENDO NA MESA OU CHAO) COM PALAVRAS COMO: “PEGA COPO”, “VIRA COPO”, 

“PASSA COPO”, ”PA TUM TUM” ENTRE OUTROS COMANDOS QUE VOCÊ PODE CRIAR. E 

TODOS OS DA BRINCADEIRA DEVEM IMITAR LOGO EM SEGUIDA SEM PERDER O RITMO. 

OBSERVAÇÃO: 

SE TIVER IRMÃOS OU FAMILIARES QUE POSSAM BRINCAR COM VOCÊ, PODE 

CONVIDÁ – LOS TAMBÉM, SE  NÃO TIVER, TREINE OS RITMOS PARA PODER ENSINA-LOS 

DEPOIS . 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74 

LEGENDA 

BATER PALMA 

 

BATER AS MÃOS NA MESA 

 

   SEGURAR O COPO 

   

BATER O COPO NA MESA 

 

BRINCANDO: 

 

 

PE   -    GA            COPO                                    PA          TUM       TUM 

AGORA É SÓ USAR A CRIATIVIDADE! BOA DIVERSSÃO! 

https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74
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4ª SEMANA 

 

MÚSICA COM O ABC DOS COPOS 

COMO VOCÊS JÁ TREINARAM O ABC DOS COPOS, VAMOS AGORA COLOCAR UMA 

MÚSICA JUNTO? SERÁ MUITO DIVERTIDO E DESAFIADOR. 

 

PARA REALIZAR ESSA BRINCADEIRA VOCÊ IRÁ PRECISAR DE: 

 COPOS DE PLÁSTICO DURO OU METAL (COPO DE REQUEIJÃO, CANECA PLÁSTICA, 

LATA DE MOLHO DE TOMATE ETC) E MUITA CRIATIVIDADE. 

 

COMO BRINCAR: 

ANTES DE INICIAR O RÍTMO DOS COPOS COM A MÚSICA, TREINE BASTANTE E TENHA 

CERTEZA DA SEQUÊNCIA RITMICA. 

VAMOS LÁ! TENTE CANTAR ESSA MÚSICA UTILIZANDO O SOM E O RÍTMO DOS COPOS. 

 

DESAFIO: 

CRIE SEU PRÓPRIO RÍTMO E SEQUÊNCIA DE SONS PARA ESSA MÚSICA. 

 

SUGESTÃO DE MÚSICA PARA BRINCAR: 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

 

 

VOCÊ PODE UTILIZAR OUTRA MÚSICA QUE 

GOSTE TAMBÉM! 

E AI? VAMOS FAZER MÚSICA! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk

