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2º ROTEIRO DE ESTUDO 

ATIVIDADES DOMICILIARES 4º ANO 

Carta para as famílias 

Estamos vivendo um momento único e, por isso, é importante que estejamos unidos e 

focados em buscar soluções para enfrentar o surto de Covid-19. A educação tem um papel 

importante neste processo por ser um caminho potente para conscientização da sociedade, 

especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental! Mais do 

que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos este momento dando exemplo e 

inspirando os nossos estudantes.  

A suspensão de aulas é uma medida que foi pensada e decidida juntamente com equipes 

da Secretaria de Estado da Saúde, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde para conter a 

pandemia. Por isso, é muito importante que todos respeitem o distanciamento social, entendendo 

que esse momento não é uma parada pedagógica como estamos acostumados nas férias. Em 

outras palavras, devemos evitar sair de casa para ir à eventos, parques, restaurantes e outros 

espaços onde existem aglomerações.  

Por esse motivo, sugerimos, neste “2º Roteiro”, atividades a serem realizadas com bebês, 

crianças, jovens e adultos, buscando minimizar os efeitos de afastamento temporário das 

Unidades Educacionais. Além disso, você encontra aqui dicas de como apoiar os estudantes 

pelos quais é responsável para que se mantenham motivados a estudar e sigam aprendendo.  

É importante que os familiares acompanhem os sites, mídias sociais e endereços oficiais 

da Prefeitura Municipal de Mairinque para mais informações e orientações. Seguimos juntos, em 

uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre famílias, estudantes e Município. Certamente, 

em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. 

Contamos com a colaboração de todos! 

As recomendações de prevenção à COVID-19, segundo 

Ministério da Saúde são as seguintes: 

• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 

água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos 

como já indicado. 

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando. 

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato 

físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 



• Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. 

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

• Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 

igrejas. Se puder, fique em casa. 

• Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 

crônicos, e fique em casa até melhorar. 

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua 

residência.  

Para a realização das atividades 

• NÃO É PRECISO IMPRIMIR AS ATIVIDADES. 

• As atividades devem ser realizadas no PRÓPRIO CADERNO e na sequência apresentada.  

• Se 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 e seu nome completo. 

• 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 em casa 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. 

 

 

 



1º DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leia o trecho do texto feito por uma jovem 

paquistanesa, MALALA YOUSAFZAI, quando ela tinha 

17 anos, na cerimônia no Prêmio Nobel da Paz. 

[..] Queria agradecer a meus pais por seu amor incondicional. Agradecer a meu pai por não cortar 

minhas asas e me deixar voar. Obrigada, mamãe, por me inspirar a ser paciente e falar sempre a 

verdade – que acreditamos vigorosamente   ser a verdadeira mensagem do Islã. [...] 

Este prêmio não é só meu. É das crianças esquecidas que querem educação. É das crianças 

assustadas que querem paz. É das crianças sem direito a expressão que querem mudanças. 

Estou aqui para afirmar os seus direitos, dar-lhes voz... Não é hora de lamentar por elas. É hora 

de agir, para que seja a última vez que vejamos uma criança sem direito à educação. [...] 

A educação é uma das bênçãos da vida – e uma de suas necessidades. Essa tem sido a minha 

experiência pelos dezessete anos que vivi. Em minha casa, no vale SWAT, no norte do 

Paquistão, eu sempre adorava a escola e aprender coisas novas. Lembro-me de que, quando 

minhas amigas e eu enfeitávamos nossas mãos com hena para as ocasiões especiais, em vez de 

desenhar flores e padrões, nós pintávamos as mãos com fórmulas e equações matemáticas. 

Por que os países que chamamos de “fortes” são tão poderosos em criar guerras, mas tão fracos 

em trazer a paz? Por que fornecer armas é tão fácil, mas doar livros é tão difícil? Por que fabricar 

tanques é tão fácil, mas construir escolas é tão difícil? 

Que esta seja a última vez que uma criança inocente perca a vida na guerra. Que esta seja a 

última vez que uma sala de aula permaneça vazia. 

Que esta seja a última vez que se diga a uma menina que a educação é um crime e não um 

direito.  

Que esta seja a última vez que uma criança permaneça fora da escola. Que comecemos  a 

encerrar essa situação.  

Que sejamos nós a dar um fim a isto.  

Que comecemos a construir um futuro melhor, aqui, agora.  

Obrigada. 

VOCÊ PODE RESPONDER AS ATIVIDADES EM SEU CADERNO 

Atividades do texto 

1 - Que idade tinha Malala ao receber o Prêmio Nobel da Paz? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 



2 - Onde morava Malala? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

3 - Malala agradece ao pai por: “não cortar minhas asas e me deixar voar “ .O que ela quis dizer 

com isso? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

4 - Qual a ideia central do relato de Malala? 

(   )   agradecer o prêmio recebido e alertar o fato de haver muitas crianças fora da escola. 

(   )    convidar suas amigas para ir passear 

(   )    ensinar como fazer pinturas nas mãos  

 

5 - Qual o desejo de Malala para as crianças de todo mundo? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

6 - E por falar em experiências vividas, você já viveu algo muito especial? Um dia de aniversário, 

um passeio legal, uma coisa marcante em sua vida? 

 

Escreva como foi, relatando todos os detalhes para seu texto ficar rico e produtivo!!  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



MATEMÁTICA 
 

1 - Complete o quadro numérico: 

 

1000          

1010          

  1022        

   1033       

1040          

          

          

          

          

1090         1099 

 

2 - No quadro numérico do exercício anterior, pinte todos os números pares: 

 

 

3- Observe o quadro de Algarismo Romano abaixo e depois ligue: 

 

 
Agora ligue aos numerais correspondentes: 



 

 

4. Escreva em algarismo romano os números abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade: Leia o texto com atenção 

ELE... O QUÊ? 

Na hora da chamada, quando a professora dizia o nome do menino, 
sempre vinha uma risadinha da classe... 

 

Em casa converso com meu pai: 

- A gente pode trocar de nome, pai? 

- Por quê? Não está satisfeito com o seu? 

- Você sabe que não. 

- Olha. Ele, já expliquei que foi por... 

- ... Causa do meu avô. Mas isso não justifica, pai. Não se pode fazer isso com uma criancinha 
que acabou de nascer. 

- Ele, esquece isso e vamos almoçar. 

- Mas, pai, como é que eu posso esquecer, se o mundo lá fora não esquece? 

- Escola é assim mesmo. Os colegas brincam, gozam uns aos outros. Com o tempo isso passa. 
Já lhe disse isso. E chega! Vamos almoçar. 

Meu pai não entende meu sofrimento. Ele é assim porque não passou por isso. Claro que não! O 
nome dele é Carlos Alberto. Ninguém liga para Carlos Alberto. Com tanto nome por aí, e 
justamente eu Eleutério. Por que não João ou Marcos ou Roberto ou Mauro? Até Joaquim! Mas 
Eleutério... Cá pra nós! Devia ser tão bom uma pessoa chegar pra gente e perguntar: “Qual o seu 
nome?” e a gente respondia: “Marcelo”. Pronto. Não acontecei nada. Tudo bem. Mas se você 
responde: “Eleutério”, primeiro o sujeito faz uma cara de quem não entendeu, depois pergunta de 
novo com um risinho debochado... “Elê... O quê? 

Esta história foi escrita por Norma Sofia Coelho de Lima e faz parte do livro Elê... o quê?, da editora LÊ 

 

SUBSTÂNTIVOS PRÓPRIOS: São nomes de pessoas, lugares, estabelecimentos, etc. Sempre 
escrevemos com letra maiúscula. 

SUBSTANTIVOS COMUNS: São nomes de coisas, objetos, sentimentos, etc. 

1. Procure no texto os substantivos e escreva-os abaixo: 

Comuns:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Próprios:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. O que aconteceu no mundo hoje? Relate nas linhas abaixo o que tem te incomodado neste 

dias. 

 

   Não esquece na hora de escrever:  

• As palavras não ficam grudadas 

• Use os parágrafos no início das frases 

• Use os sinais de pontuação 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



3. Vamos completar as palavras: 

Lembre-se: antes do P e do B usamos a letra M 

 

4. Copie todas as palavras no caderno faça a separação de sílabas e classifique-as quanto ao 

número de sílabas. 

2 sílabas 3 sílabas 

 

5. Escolha 5 palavras e crie frases bem criativas no seu caderno! 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

Resolva as situações problemas: 

1) Marcelo comprou 10 caixas de ovos para revender na quitanda da dona Maria. Em cada caixa 

contém 15 dúzias de ovos. Quantos ovos Marcelo comprou? 

 

 

R.______________________________________________________ 

  

2) Vovó entregou na mercearia 290 goiabas na terça-feira. Mas o dono pediu para que ela 

triplicasse a quantidade na próxima entrega. Quantas goiabas vovó deverá levar para a 

mercearia? 

 

 

R.______________________________________________________ 

 

3) Para o aniversário de Joana, sua madrinha encomendou 4 centos de salgados. Quantos 

salgados a madrinha de Joana encomendou? 

 

 

R.______________________________________________________ 

  

4) Geovana foi ao mercado e comprou 3 bandejas de morango. Cada bandeja contém 15 

morangos. Quantos morangos Geovana levou para casa? 

 

 

R.______________________________________________________ 

  

5) Luan foi com o seu tio comprar um presente para seu irmão menor. Eles compraram 3 

carrinhos. Cada carrinho vem com 12 acessórios. Quantos acessórios o irmão de Luan terá para 

brincar se foram comprados 3 carrinhos? 

 

 

R.______________________________________________________ 

 



3° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade: Leia a fábula abaixo e responda as questões. 

O galo e a pedra preciosa 

Um galo, que procurava ciscando no terreiro, 

alimento para ele e suas galinhas, sem querer, acaba 

por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. 

Mas depois de observá-la por alguns instantes, se volta e comenta desolado: 

“Ora ,Ora , se ao invés de mim , teu dono tivesse te encontrado , ele decerto não iria se 

conter diante de tamanha alegria e é quase certo que iria te colocar em um lugar digno de 

adoração .No entanto , eu te achei e de nada me serves .Antes disso , preferia ter encontrado um 

simples grão de milho , ao invés de todas as joias do mundo ! “ 

ESOPO 

Moral: A utilidade de cada coisa é o que determina seu real valor. 

                                  Atividades 

1) Qual é o título da fábula? 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Quem é o autor? 

______________________________________________________________________________  

 

3) Por que sabemos que esse texto é uma fábula? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4) Sobre o que fala a fábula? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Você concorda com a moral da fábula? Justifique? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



MATEMÁTICA 

1. Complete a tabela fazendo a decomposição e a composição. A primeira coluna já está pronta 

 

2. Decomponha os números de diferentes formas: 

 

 

 

 

 

 

 



4° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade - Leia a fábula abaixo 

O macaco e o peixe 

Um macaco passeava à beira de um 

rio, quando viu um peixe dentro da 

água. Como não conhecia aquele animal, pensou que ele estava afogando. 

Tentou pegar o peixe uma vez, mas ele escapou de suas mãos. Tentou outra vez e, novamente 

ele escapou. Desesperadamente tentou novamente e desta vez conseguiu pegá-lo. 

O macaco ficou muito contente quando viu o peixe aos pulos, preso nos seus dedos, achando 

que aqueles saltos eram sinais de uma grande alegria por ter sido salvo. 

E pensava: “Se ele cair na água novamente, pode morrer. 

Pouco depois, quando o peixe parou de se mexer e o macaco percebeu que estava morto, 

comentou: 

-- Que pena! Cheguei tarde demais! O pobrezinho não aguentou e morreu afogado. 

Moral da História: Cuidado ao tentar ajudar os outros, às vezes você pode atrapalhar, 

                              

1 - Qual é o título da fábula? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

2 - Quais são os personagens da fábula? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

3 - Por que o macaco ficou contente? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4 - Você concorda com o final dessa fábula? Justifique sua resposta. 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



MATEMÁTICA 

1) Descubra os numerais 

a) Dois mil e trezentos_________________________________________________________ 

b) Um mil, trezentos e dois _____________________________________________________ 

c) Três mil, seiscentos e cinco __________________________________________________ 

d) Cinco mil e doze ___________________________________________________________ 

e) Dois mil, quinhentos e noventa e seis __________________________________________ 

f) Quatro mil e nove __________________________________________________________ 

g) Sete mil e trinta e dois ______________________________________________________ 

h) Dez mil, seiscentos e trinta e um ______________________________________________ 

 

2) Decomponha os numerais 

a) 1542= ___________________________________________________________________ 

 

b) 1111= ___________________________________________________________________ 

 

c) 1056= ___________________________________________________________________ 

 

d) 1905= ___________________________________________________________________ 

 

e) 2064= ___________________________________________________________________ 

 

 

3) Escreva como se lê: 

a) 4001= ___________________________________________________________________ 

 

b) 1214= ___________________________________________________________________ 

 

c) 2562= ___________________________________________________________________ 

 

d) 3019= ___________________________________________________________________ 

 

e) 5806= ___________________________________________________________________ 

 

 

4) Escreva o antecessor e o sucessor 

____3225____ 

____1000____ 

____1400____ 

____4512____ 

____2020____ 

____1909____ 



5° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Atividade: Leia e fábula e responda: 

 

O mosquito e o touro 

     Um mosquito que estava voando a zunir em volta da cabeça de um touro depois de um 

longo tempo , pousou em seu chifre , pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe 

causava , disse : “Mas , se , no entanto meu peso incomoda o Senhor, por favor é só dizer , e eu 

irei imediatamente embora “. 

    Ao que lhe respondeu o touro: “OH, nenhum incômodo há para mim! Tanto faz você ir ou 

ficar e, para falar a verdade, sequer percebi sua presença em meu chifre …” 

     Com frequência diante de nossos olhos, julgamo-nos o centro das atenções e deveras 

importantes, bem mais do que realmente somos diante dos olhos dos outros. 

Moral :Quanto menor a mente, maior a presunção… 

      

Questões 

 

1- Ao pousar sobre o chifre do touro, por que o mosquito julgou que o estivesse incomodando? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2 - Sentiu -se o touro incomodado com a presença do mesmo? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3 - Você é capaz de explicar com suas palavras o significado da moral da fábula? 

R:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



MATEMÁTICA 

1. Resolva as operações em seu caderno, com atenção! 

a) 1345+2907=               

b) 5890+2345=  

c) 897+458+235=                            

d) 56809+3761=      

e) 34506+12999=                             

f) 2591+1739= 

g) 5499-1367=                         

h) 9452-4770=                                

i) 2468-932=                               

j) 67900-21870=                       

k) 30000-9872= 

l) 8027-314= 

 

 

 

6° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leia o texto a seguir: 

 

UM SAPATO EM CADA PÉ 

Esta é a história de dois pezinhos. 

Um pé esquerdo e um direito. Quem olhava assim rápido nem via muita diferença entre eles. 
Podia achar que um fosse o reflexo do outro como num espelho, mas eram muito diferentes. 

  O esquerdo tinha o dedão mais gordinho e gostava de futebol. O direito morria de cócegas 
e adorava balé. 

O esquerdo preferia usar tênis.  Já o direito, por ele vivia descalço. 

O esquerdo, muito vaidoso, ficava feliz de unhas cortadas. O direito, mais desleixado, às vezes 
cheirava chulé. 

Como os pezinhos dependiam de sua dona, viviam fazendo acordos: 

- Tá bom, eu vou para trás na hora do arabesque, lá na aula de balé – dizia o esquerdo. – Mas, 
no futebol, eu chuto a bola. 

- Legal. – concordava o direito. – Mas, quando a gente estiver dançando, não fique reclamando 
que a sapatilha aperta. 

Conversavam sempre à noite, quando Mariana, a dona deles, dormia. Assim, podiam se entender 
melhor. 

Uma noite, Mariana perdeu o sono. Enquanto contava carneirinhos, ouviu uma vozinha dizendo 
assim: 



- Tomara que amanhã ela ponha meia rosa. 

A menina levou um susto. Levantou a cabeça do travesseiro, a tempo de ouvir o pé direito 
responder: 

- Ah, não. Gosto mais daquelas de listrinhas azuis. 

Mariana não podia acreditar no que via e ouvia. Os pezinhos continuaram: 

- Esqueceu que amanhã tem aula de futebol? – lembrou o esquerdo. – Ela sempre põe meias cor-
de-rosa quando vai jogar. 

- Droga, então vai vestir as chuteiras também. Depois você reclama se eu fico cheirando a chulé. 

- Vou marcar um golaço, duvida? – gabou o esquerdo. 

-  Não, sei que graça você vê em futebol! – suspirou o direito. 

Mariana fez uma cara de quem tinha descoberto a América: 

- Então é por isso que eu chuto melhor com a esquerda! 

Os pezinhos prosseguiram no papo: 

- Não ligue. À tarde, ela vai na aula de dança e aí você fica feliz. 

- Vou fazer a melhor pirueta da minha vida, me espere! 

A menina se surpreendeu mais uma vez: 

- Por isso eu arraso quando fico na ponta do pé direito! 

Comovida, Mariana pensou no esforço que seus pezinhos faziam para se entenderem, apesar 
das diferenças. Pensou também como seria se todas as pessoas fizessem o mesmo. 

Afundou no travesseiro e dormiu. 

Na manhã seguinte, ela resolveu fazer uma surpresa para os seus pés. No esquerdo, vestiu a 
meia rosa e a chuteira. No direito, a meia listradinha de azul e a sapatilha. Foi para escola assim, 
com um pé de cada jeito. 

Quando pisou na sala de aula, seus colegas começaram a caçoar dela. Mariana tentou explicar 
que seus pés eram diferentes um do outro e que isso não tinha o menor problema. Mas a turma 
não parava de rir. 

Mariana descobriu como era difícil ser diferente. Só porque não usava sapatos iguais como todo 
mundo, tinha virado motivo de riso. Morrendo de raiva, ela foi chorar na biblioteca. 

Escondida atrás de uma estante, abaixou-se para ficar mais perto de seus pés. Acariciando ora o 
esquerdo, ora o direito, e disse: 

- Não liguem para esses bobos. Eu não vou deixar de gostar de vocês só porque são diferentes 
um do outro. 

Estava nisso quando alguém se aproximou. Mariana olhou pela fresta de uma prateleira e tudo 
que viu foi dois pés. Um estava calçado com tênis. O outro, com chinelo de praia. 

A menina levantou os olhos, maravilhada. Deu de cara com o Edgar, o novo colega de escola. Ele 
estendeu-lhe a mão dizendo: 

- Não chore, Mariana. Nenhum PÉ É IGUAL AO OUTRO. 



Foram os dois para o pátio. Ela já nem ligava mais para a zoada dos colegas. Mariana só ficava 
pensando num jeito de apresentar seus pés aos pés de Edgar. 

Cláudio Fragata. In: Recreio Especial: Era uma vez..., n. 1. São Paulo, Abril, s/d. 

 

 

Vocabulário 

Arabesque: constitui uma das poses básicas do Ballet Clássico. 

Gabou: orgulhou-se.  

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1. Descreva na tabela abaixo, quais as diferenças que existem entre os dois pezinhos: 

                     

2. “A menina perdeu o sono e levou um susto.” 

a) O que aconteceu para surpreender a menina? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Qual foi a grande descoberta de Mariana? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Qual é a opção que mostra a reação dos colegas em relação a Mariana: 

(   ) medo 

(   ) preconceito 

(   ) raiva 

(   ) simpatia 

 

 

 

Pé direito Pé esquerdo 

  

  

  

  

  



4. Qual foi o fato que levou Mariana a se sentir diferente? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Qual é a lição que Mariana aprendeu?   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICA  
 
Resolva os problemas 

 
1. Em uma fábrica, trabalham 8.479 funcionários. Destes, 3.496 são mulheres. Quantos homens 

trabalham nessa fábrica? 

 

 

 

Resposta: _____________________________________________________________ 

 

2. Douglas quer comprar um carro que custa R$ 34.721,00. Ele já tem R$ 26.396,00. Quanto falta 

para ele comprar o carro? 

 

 

 
 
Resposta: _____________________________________________________________ 
 
3. Numa caixa, há 80 colas. Quanto há em 7 caixas? 

 

 

 

Resposta: _____________________________________________________________ 



4. Numa caixa de lápis de cor, há 12 lápis. Em um pacote há 10 caixas. Quantos lápis há em um 

pacote? 

 

 

 

Resposta: _____________________________________________________________ 

 

5. Uma livraria encomendou 54 caixas de clips com uma centena em cada. Quantos clips foram 

encomendados? 

 
 
 

Resposta: _____________________________________________________________ 

 

6. Letícia ganhou R$ 220,00 da sua avó e R$ 175,00 do seu pai. Quanto Letícia ganhou? 

 
 

 

Resposta: _____________________________________________________________ 

 

7° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leia o trecho de um diário.  

Diário de Fernanda 

3 de fevereiro 2019. 

Querido diário, 

Ontem, dia 2, foi o primeiro dia de aula. É tão bom começar um ano novo. 

Material novo... caderno novo... A letra fica até mais bonita! 

Melhor ainda é rever os amigos! A Ju e a Isa continuam na minha sala! 

Tá na hora de dormir porque amanhã pulo cedo da cama... 

Cê acredita que dia 12 já temos prova? 

Bjs, boa noite! 



Agora, responda. 

a) Quem é a pessoa que escreve o diário? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Escolha uma das frases que mostram o que anima bastante a narradora para começar as 

aulas e copie a seguir. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Releia o texto da questão anterior. A autora desse diário conversa com ele demonstrando 

carinho, como se fossem bastante amigos. 

Copie dois momentos do texto em que esse carinho e essa amizade são expressos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. No texto “Diário de Fernanda”, a menina revela carinho e amizade pelo diário. 

Leia novamente o texto  e observe como a menina empregou a linguagem. 

a) Qual é o tipo de linguagem mais empregada pela menina ao escrever: mais formal ou mais 

informal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Copie uma palavra ou expressão para dar um exemplo da linguagem que você indicou. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Releia este trecho do diário: 

“Melhor ainda é rever os amigos! A Ju e a Isa continuam na minha sala!” 

Pinte as letras maiúsculas empregadas nesse trecho. 

Marque com um X as alternativas que indicam porque foram empregadas maiúsculas onde você 
pintou. 

a) Dar destaque a alguma ideia importante. 

b) Início de frases. 

c) Nomes próprios de pessoas. 

d) Nomes próprios de lugares. 

 



MATEMÁTICA 

 

1. Sr. João vende frutas na feira. Todos os dias ele anota o que vendeu. Observe e responda: 

Escreva na tabela, o total de cada fruta que ele vendeu: 

 

Dias da 

semana? 

Frutas 

vendidas  

      

Domingo  5 12 30 14 33 

Segunda  10 25 41 28 26 

Terça-feira 8 31 17 9 5 

Quarta-

feira 
22 10 25 16 18 

Quinta-

feira 
0 29 18 16 20 

Sexta-feira 16 9 0 30 0 

Sábado 9 0 52 22 19 

Total       

 

a) Que fruta ele vendeu mais no domingo? ______________________________________ 

b) Qual fruta ele vendeu menos na terça-feira? ___________________________________ 

c) Que frutaele não vendeu na sexta-feira? ______________________________________ 

d) Que dia e qual fruta ele vendeu mais ? _______________________________________ 

e) Quantas bananas ele vendeu a mais que melancias? ___________________________ 

f) Quantas maçãs Sr. João vendeu a menos que laranjas?_________________________ 

 

2. Observe a figura abaixo: Em qual posição está a roda da frente do carro?  
 

a) C1 

b) D3 

c) C3 

d) D2 
 



8° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leitura da fábula 

A raposa e as uvas 

Uma raposa faminta passou embaixo de uma parreira carregadíssima de uvas. Ficou com 

tanta vontade de comer aquelas uvas que fez de tudo para alcançá-las. 

Saltou, saltou, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar foi 

embora. No caminho dizia para si mesma: 

— Eu não queria mesmo aquelas uvas... Elas estavam muito verdes. 

Fábula de Esopo. Domínio público. 

 

1. Copie do texto a palavra que mostra por que a raposa precisava encontrar comida. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Releia a frase da fábula. 

 

“Saltou, saltou, tentou subir na parreira [...]” 

Assinale a alternativa mais adequada para indicar a ideia que a repetição “saltou,  
saltou” traz para o texto. 

 

a) Demonstra que a raposa, além de comer, queria brincar. 

b) Mostra o esforço da raposa para pegar as uvas. 

c) Mostra que a raposa se esforçava pouco para conseguir o que queria. 

d) Demonstra que a raposa nunca tinha saltado. 

 

3. Releia a fala da raposa: 

— Eu não queria mesmo aquelas uvas... Elas estavam muito verdes. 

Marque a alternativa que melhor mostra por que a raposa falava isso para si mesma. 

 

a) Ela percebeu que uvas verdes iriam lhe fazer mal. 

b) Viu que as uvas não eram boas para quem estava com fome. 

c) Sabia que seria muito fácil encontrar outra coisa para comer.  

d) Queria se convencer de que não havia perdido grande coisa. 

 

 

 



4. Leia para responder: 

As fábulas eram histórias feitas para transmitir ensinamentos. Por isso, geralmente 

apresentavam uma moral para a história: uma frase com um ensinamento para quem lesse 

o texto. Há frases populares, muito usadas como moral.  

Marque a alternativa mais adequada para expressar um ensinamento para quem lê essa fábula. 

 

a) Finge que não quer, porque não consegue o que quer. 

b) Nem tudo que brilha é ouro. 

c) Macaco nunca olha o próprio rabo. 

d) Devagar também se vai longe. 

 

5. Leia as palavras a seguir em voz alta e pinte a sílaba tônica de cada uma delas. 
 

CARREGADÍSSIMA 
 

RAPOSA 
 

SALTOU 
 

Depois, de acordo com a posição da sílaba tônica, coloque cada palavra na coluna  
correspondente. 

 

 

 

6. Caça – Palavras: 
 
Vamos ajudar a raposa a encontrar as palavras escondidas no quadro. 

RAPOSA 

VENTO 

UVA 

PROJETO 

ESPERTA 

FLORESTA 

PARREIRA 

JOVEM 

 
 

 

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA 

   

A L M I A T X U T E F P 

Q L A B H E O V L D S H 

A P R A P O S A T H D M 

I G T C A H M I T V N D 

J N J U R F E B A E B V 

A R E H R V D N D N D M 

N F T O E S P E R T A H 

T D V I I N R I M O S V 

F H S A R B O U Y J O D 

K S P U A E J O V E M E 

H J A H B V E Z O K Y H 

T S V L S T T T S C J A 

A R T H F L O R E S T A 



MATEMÁTICA 

 
1. Seu João recebeu 5 caixas de 1000 bananas, 3 caixas de 100 cajus, 8 caixas de 10 maçãs e 4 

abacaxis. Quantas frutas Seu João recebeu? 

a) 1.184 

b) 538 

c) 5.384 

d) 53.840 

 

2. Dois abacaxis custam R$ 2,50. Quanto pagarei por 4 desses abacaxis? 

a) R$ 5,00 

b) R$ 20,00 

c) R$ 4,50 

d) R$ 10,00 

 

3. O número 53.840, o algarismo 4 ocupa a ordem da: 

a) dezena simples 

b) centena simples 

c) dezena de milhar 

d) unidade simples 

 

4. Tereza vai fazer esta subtração: 568-27= O resultado dessa operação será. 

a) 441 

b) 541 

c) 595 

d) 41 

 

5. Julia tem, em sua bolsa, duas moedas de R$ 0,05, quatro moedas de R$ 0,10 e seis moedas 

de R$ 0,25. Que quantia Julia tem na bolsa.  

a) R$ 1,00 

b) R$ 2,00 

c) R$ 1,50 

d) R$ 2,50 



9° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade 

Leia o Bilhete 

 

 

Disponível em: http://roseartseducar.blogspot.com/2013/03/interpretacao-de-bilhestes.html 

Responda as questões 

 

1. Quem escreveu o bilhete? 

R:____________________________________________________________________________ 

 

2. Para quem é o bilhete? 

R:____________________________________________________________________________ 

 

3. Quando a mensagem foi escrita? 

R:____________________________________________________________________________ 

 

4. Os bilhetes costumam ter uma expressão de despedida. Copie a expressão de despedida do 

bilhete lido. 

R:____________________________________________________________________________ 

 

5. Você sabe para que serve os bilhetes? Assinale a opção correta: 

(   ) Narrar uma História (   ) Divertir as pessoas (   ) Dar um recado a alguém 

 

http://roseartseducar.blogspot.com/2013/03/interpretacao-de-bilhestes.html


MATEMÁTICA 
 
Observe a tabela de ocupações de Felipe. 

 

TABELA ADAPTADA DA ATIVIDADE DISPONÍVEL EM: HTTPS://ALFAKIDS.ORG/ATIVIDADES-DE-MATEMATICA-HORAS/ 

Responda 

 

1) Quantas horas Felipe dorme por dia? 

R: 

_________________________________________________________________________ 

 

2) Sobram ainda quantas horas para as demais atividades? 

R: 

_________________________________________________________________________ 

 

3) Quantas horas ele fica na escola? 

R:_________________________________________________________________________ 

 

4) Se somarmos todas as horas de atividades de Felipe, concluímos que um dia tem 

_________ horas. 

 

5) Se somarmos o tempo de estudo na escola e em casa, Felipe estuda _______ horas por dia. 

 

https://alfakids.org/atividades-de-matematica-horas/


Chegou sua vez.  

6) Responda 

a) Eu durmo _____ horas por dia. 

b) Eu ajudo em casa ________ horas por dia. 

c) Na escola eu fico _______ horas. 

d) Eu brinco com meus amigos, celular ou vídeo game _______ horas. 

e) No total acordado eu fico ______ horas por dia. 

 

7) Preencha a tabela de acordo com sua rotina, não se esqueça que a soma das horas tem que 

dar 24, que é a soma total do nosso dia e da nossa noite. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



10° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade: Leia a carta a seguir 

 
Responda as questões: 

1. Que gênero textual é esse? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

2. Quem o escreveu? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

3. Quem é o destinatário? 

R: ________________________________________________________________ 

 



4. Onde e quando a carta foi escrita? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

5. Em que país Rita está? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 

6. No país em que Rita está a língua falada pela população é a mesma que nós falamos? Que 

trecho na carta comprova sua resposta? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

7. Rita relata em sua carta que a família que a recebeu, é legal e que alguns hábitos são 

parecidos com os nossos. Que hábitos são esses? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

8. Qual o nome do desenho animado que eles assistem e com qual personagem conhecido das 

amigas ele se parece? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

9. Qual religião a família que Rita está visitando segue e quantas vezes rezam ao dia? 

R: ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

10. Procure no dicionário o significado correto da palavra hábito e registre: 

R: ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 
 

Leia a situação problema e responda 

Ana e seu irmão João foram ao circo. No intervalo do espetáculo, resolveram lanchar com os R$ 
5,00 que lhes restavam. Pediram: 2 sucos, 2 salgadinhos e 1 doce. Observe os preços: 

Suco R$ 1,20 

 

Salgadinho R$ 0,70 Doce R$ 0,50 

 

Um real e vinte centavos Setenta centavos Cinquenta centavos 

  

1. De acordo com os preços acima, marque a resposta que indica quanto Ana e João gastaram 
no lanche. 

A) R$ 1,99 

B) R$ 3,20 

C) R$ 4,29 

D) R$ 4,30 

Como se lê a resposta correta? _____________________________________________ 

 

2. Ana e João receberam de troco: 
 

A) R$ 0,50 

B) R$ 0,69 

C) R$ 0,55 

D) R$ 0,70 

 
Como se lê a resposta correta? ________________________________________ 
  
 
3. Com o troco daria para comprar qual item da tabela? E quanto ainda sobraria? 

R:____________________________________________________________________________ 
 

4. Júlia comprou uma caneta de R$ 3,00, um caderno de R$ 35,00 e uma mochila de R$ 120,00. 
Quanto ela gastou com o material escolar? 

 

5. Uma papelaria, possui em seu estoque, 35 caixas de lápis de cor com 12 cores, 26 caixas de 
lápis de cor com 6 cores e 30 caixas de lápis de cor com 32 cores. Quantas caixas de lápis de cor 
a loja possui? 



11° DIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Atividade 

 
Leiam o texto a seguir e responda 

 

Dengue é uma doença causada por um vírus, transmitida pela picada de um mosquito: o “AEDES 

AEGYPTI”. 

Os principais sintomas são febre, dor de cabeça forte, dor nos músculos, nos olhos e nos ossos. 

Às vezes causa manchas vermelhas na pele. 

Caso surjam algum desses sintomas, não tome nenhum remédio por conta própria; o melhor é 

procurar o Centro de Saúde. 

Não existe vacina contra a dengue! 

O AEDES AEGYPTI é um mosquito fêmea que põe seus ovos em locais com água limpa e 

parada, como em vasos de plantas e flores, pneus, latas, latões, garrafas, caixas-d’água, 

cisternas e outros recipientes que possam acumular água. 

 

1. Esse texto é: 

(    ) fábula (    ) texto narrativo (    )texto informativo  

 
2. Este texto foi escrito para: 

a) alertar 

b) divertir 

c) ameaçar 

 d) socorrer 

 

3. Ao sentir os sintomas da dengue, a pessoa deve: 

a) comprar um remédio. 

b) procurar um centro de saúde. 

c) jogar fora a água dos pratinhos dos vasos. 

d) isolar - se para não contagiar outras 

pessoas. 

 

4. Leia esta frase, que fala sobre os sintomas da Dengue. 

“Os principais sintomas são febre, dor de cabeça forte, dor nos músculos, nos olhos e nos ossos.” 

 



 A frase abaixo que também fala de um sintoma dessa doença é: 

a) “O AEDES AEGYPTI é um mosquito que põe ovos em locais com água limpa e parada(...)” 

b) “Dengue é uma doença causada por um vírus (...)” 

c) “Às vezes causa manchas vermelhas na pele.” 

d) “Não existe vacina contra a dengue!” 

 

5. Para acabar com o mosquito AEDES AEGYPTI, é preciso evitar: 

a) o uso de latas e garrafas. 

b) o plantio de flores no jardim. 

c) o armazenamento de água em caixas d’água. 

e) a água limpa e parada, em recipientes destampados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responda 
 

6. Qual é o mosquito causador da dengue? 
 

R:____________________________________________________________________________ 
 
 
7. Leia com atenção. 
 
No  trecho: “Se  a  gente  bobear ela  volta.” a  palavra  ”ela” substitui  a  palavra: 
 
(A) briga 
(B) dengue 

(C) gente 
(D) hora 

 
 8. “É  hora  de esquentar a  briga  contra  o  mosquito.”  Esta expressão significa: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
Dengue   mata 

Se a  gente  bobear, ela volta. 
É  hora  de esquentar a briga  contra  o  mosquito.  



EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Atividade 1: tiro ao alvo  

Material: caixa de leite ou latinhas vazias e bola de meia ou bolinha de tênis. 

 

Desenvolvimento: 1participante ou mais. Organizar as caixas, uma sobre as outras em uma 

mesa, a uma distância de 2 a 3 metros do lançador, efetuar o arremesso, com objetivo de 

derrubar o maior número de caixas com o menor número de arremessos. 

 

 

 

Atividade 2: Briga de galo 

 

Prenda nas costas dos lutadores um papel com uma letra, numero ou até mesmo uma palavra. 

Pode- se prender com fita adesiva ou até mesmo um prendedor de roupas na gola da camisa. 

Sem tocar um no outro os dois devem tentar descobrir primeiro o que está escrito no papel do 

adversário. 

 

 



MUSICALIZAÇÃO 

 

ATIVIDADE 1: Construindo uma tampinhola  

Objetivo principal: pesquisa e vivência sonora 

 

1. O que você pode precisar:  

 

✓ Caixa ou pedaço de papelão (procurar um papelão mais espesso do que as caixas de 

cereais); 

✓ Tampas plásticas pequenas (ou metal), também podem ser usados botões; 

✓ Fita adesiva, cola quente, cola branca ou ainda outro tipo de cola; 

✓ Tintas, canetinhas ou lápis de colorir, papéis para colagem (todos opcionais); 

 

 

2. Como fazer: 
 

✓ Use como molde uma tampa ou copo maior que as tampas pequenas, faça um círculo, 

quadrado (ou outra forma geométrica que queira utilizar) na caixa de papelão.  

✓ Em seguida, faça um segundo círculo, quadrado ou outra forma que escolheu, deixando 

um espaço igual ao comprimento das capas, mais de 1 ou 2 cm. 

✓ Recorte 

✓ Com a ajuda de uma régua faça uma dobra em cada parte do círculo (ou forma que 

escolheu) que está anexado à divisão 

✓ Cole as tampas ou botões no centro de cada lado das abas 

✓ Agora você pode decorar como quiser. 

Seguem algumas imagens para inspirações: 

 

      

    

 

 



3. Tocando e se divertindo: 
 

✓ Escute as canções sugeridas e acompanhe tocando as tampinholas; 

✓ Você também pode escolher as músicas que gosta para acompanhar com seu novo 

instrumento; 

 

4. Sugestão de canções para tocar com sua tampinhola 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTLCl6_PlTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cJw-

WwmxRiXlL3qk8fw1PBkahA04-ktsLB2QL-qQkVmsaXCCXDekqgSs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tw60r8SySOE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmj2COW0veI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P70l7GVsFQc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VDoFVnkZKY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICRaLs_xmEg&feature=youtu.be  

 

OBSERVAÇÕES: 

➢ Os instrumentos construídos e as demais atividades deverão ser levados aos professores 

de musicalização no retorno as aulas; 

➢ Se preferir pode ver o tutorial de construção no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8z_ZpAEKaZE&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZhCVWadbWo
https://www.youtube.com/watch?v=KTLCl6_PlTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cJw-WwmxRiXlL3qk8fw1PBkahA04-ktsLB2QL-qQkVmsaXCCXDekqgSs
https://www.youtube.com/watch?v=KTLCl6_PlTg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cJw-WwmxRiXlL3qk8fw1PBkahA04-ktsLB2QL-qQkVmsaXCCXDekqgSs
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=tw60r8SySOE
https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=Wmj2COW0veI
https://www.youtube.com/watch?v=P70l7GVsFQc
https://www.youtube.com/watch?v=-VDoFVnkZKY
https://www.youtube.com/watch?v=ICRaLs_xmEg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=8z_ZpAEKaZE&feature=emb_logo


ATIVIDADE 2:  Hino Nacional  

Objetivo principal: Pesquisando e conhecendo nossa história musical  

Pesquise as palavras destacadas em amarelo no dicionário ou na internet. Em seu caderno, 

escreva seus significados, que deverão estar relacionados com a letra da música! Boa pesquisa! 

 

I PARTE 

 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heroico o brado retumbante 

E o sol da liberdade, em raios fúlgidos 

Brilhou no céu da pátria nesse instante 

 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte 

Em teu seio, ó liberdade 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

 

Ó Pátria amada 

Idolatrada 

Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido 

A imagem do Cruzeiro resplandece 

 

Gigante pela própria natureza 

És belo, és forte, impávido colosso 

E o teu futuro espelha essa grandeza 

 

Terra adorada 

Entre outras mil 

És tu, Brasil 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria 

amada Brasil! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PARTE 

 

Deitado eternamente em berço esplêndido 

Ao som do mar e à luz do céu profundo 

Fulguras, ó Brasil, florão da América 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores 

Nossos bosques têm mais vida 

Nossa vida, no teu seio, mais amores 

 

Ó Pátria amada 

Idolatrada 

Salve! Salve! 

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

Paz no futuro e glória no passado 

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte 

Verás que um filho teu não foge à luta 

Nem teme, quem te adora, a própria morte 

 

Terra adorada 

Entre outras mil 

És tu, Brasil 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil 

Pátria amada Brasil! 


