
 

Escola Municipal do Campo Vital Brasil – EIEF e EJA 
Rua Norberto Barbosa, 2235 – Vila Vieira - 
CEP 85148-000 - Campina do Simão – PR 

PLANO QUINZENAL- 19/10/2020 ao dia 30/10/2020 – 3º Trimestre 
TURMA: 4º ANO B            PROFESSORA: HELEMARA F. S. ZOLET 

 
 

DIA DA SEMANA DA DO MÊS DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CONTEÚDOS OBJETIVOS REFERÊNCIAS 

 
 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 
 

19/10/2020 

 
Port. 
Port. 

 

 
 

2 horas 

 Leitura e  
interpretação de texto. 
Charge sobre a Dengue. 
(EF35LP09) (EF35LP25) 

 

 Ler,   
Interpretar, perceber 
e fazer inferências com  
diferentes gêneros 
textuais  verbal e não 
vebal com todo um 
contexto social, 
histórico e cultural do 
cotidiano. 

 
http:/www.diaadiaprofessor.com.br 

novaescola.org.br 
CREP 

 
 

Hist. 
Hist. 

 

 
 
 

2 horas 

 Os Grupos  
Sociais e Familiares. 
(EF04HI01) 

 Identificar e 
 reconhecer as 
mudanças e 
permanencias nas 
formas de organização 
dos grupos sociais e 
familiares com o 
passar do tempo. 

 
 

novaescola.org.br 
CREP 

 
 
 
 
 

Terça-feira 
 

 
 
 
 
 

20/10/2020 

 
 

Mat. 
Mat. 

 
 

2 horas 

 Gráficos  
(EF04MA27) (EF04MA28) 

 Utilizar,  
analisar e interpretar 
as propriedades e 
dados dos gráficos 
para resolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 

http:/www.diaadiaprofessor.com.br 
Pinterest.com 

CREP 

 
Geo. 

 
2 horas 

 Eleições  
(EF04GE03) 

 Distinguir  
papéis dos orgãos dos 

 
http:/www.diaadiaprofessor.com.br 



Geo. poderes públicos. 
Quais são os cargos 
disputados em uma 
eleição. 

CREP 
Pinterest.com 

 

Quarta- feira 21/10/2020 Hora  
Atividade  

4 horas Elaboração das 
atividades  

  

 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 

22/10/2020 

 
 
 

Oficina de 
Português 

 
 
 
 

1 hora 

 Leitura e  
Interpretação de texto 
sobre Charge sobre 
Covid-19. 
EF35LP09) (EF35LP25) 

 Ler,   
Interpretar, perceber 
e fazer inferências com  
diferentes gêneros 
textuais  verbal e não 
vebal com todo um 
contexto social, 
histórico e cultural do 
cotidiano 

 
 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 

 
 

Oficina de 
Mtemática  

 
 

1 hora 

 Gráficos  
(EF04MA27) (EF04MA28) 

 Operações  
envolvendo adição, 
subtração e 
multiplicação. 
(EF04MA06) (EF04MA03) 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

 Utilizar as 
 propriedades do 
gráfico e das 
operações para 
realizar e desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 

Pedagogiccos.blogspot.com 
CREP 

 
 

Ciências 

 
 

2 horas 

 Os cuidados no  
dia a dia com O Piolho. 
(EF04CI08) 

 Propor a partir 
 de conhecimentos 
algumas formas de 
prevençção contra a 
contaminação e a 
transmissão de 
doenças sobre o 
piolho. 

 
CREP 

Pedagogiccos.blogspot.com 
Novaescola.org.br 

 

 
 
 
 
 
 

Sexta-feira 

 
 
 
 
 
 

23/10/2020 

 
 

Português 

 
 

2 horas 

 Leitura e  
interpretação de texto 
sobre Anúncio. 
 

 Ler e  
Interpretar diferentes 
gêneros textuais do 
cotidiano. 

Pinterest.com 
Pedagogiccos.blogspot.com 

Novaescola.org.br 
CREP 

 
 

Matemática  2 horas  Algoritmos da  
Multiplicações 
(EF04MA04) (EF04MA05 

 Utilizar as  
propriedades das 
operações para 
realizar e desenvolver 
estratégias de 

 
 

Ensinarhoje.com 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 



cálculos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 
 
 
 
 
 

26/10/2020 

Port. 
Port. 

 
2 horas 

 Leitura e 
 interpretação de texto 
sobre receitas. 

 Ler e  
compreender de 
forma autônoma 
diferentes gêneros  
textuais do cotidiano. 
 

 
Pinterest.com 

CREP 

 
 

Hist. 
Hist. 

 
 

2 horas 

 Retomada de 
conteúdo sobre A Família  
Confecção da Árvore 
Genealógica.  
(EF04HI01) 

 Identificar e  
relacionar as pessoas 
que fazem parte e 
fomam sua família. 

 
 

CREP 
Pedagogiccos.blogspot.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terça-feira 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27/10/2020 
 
 
 

Mat. 
Mat. 

 

 
2 horas 

 Sistema  
Monetário brasileiro. 
(EF04MA25) 

 Resolver e  
elaborar cálculos e 
problemas usando 
sistema monetário 
brasileiro. 

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 

 
 
 

Geo. 
Geo. 

 

 
 
 

2 horas 
 
 

 Os Três Poderes,  
Executivo, Legislativo e 
Judiciário, qual suas 
funções, 
(EF04GE03) 

 Distinguir 
 funções e papéis dos 
orgãos públicos 
municipal e canais de 
participação social na 
gestão do Município, 
incluindo a Câmara 
dos Vereadores. 

 
 
 

Pinterest.com 
CREP 

Quarta-feira 28/10/2020 Hora Atividade 4 horas Elaboração das 
atividades remotas  

  

 
 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
 

29/10/2020 

 
Oficina de 
Português 

 

 
 

1 hora 

 Leitura e  
interpretação de texto 
sobre Anúncio. 

 Ler e  
interpretar diferentes 
gêneros textuais do 
cotidiano. 

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 

 
 

Oficina de 
Mtemática 

1 hora  Adição,  
subtração e 
multiplicação. 
(EF04MA04) (EF04MA05) 
(EF04MA06) (EF04MA03) 

 Utilizar as  
propriedades das 
operações para 
realizar e desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 
Pinterest.com 

 
 
 

Ciências 

 
 
 

2 horas 

 O Ciclo de Vida 
do Piolho.  
(EF04CI08) 

 Identificar  a  
partir de 
conhecimentos 
algumas formas de 
prevençção contra a 

 
 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 



contaminação, a 
proliferação e a 
transmissão de 
doenças do piolho. 
 

CREP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta- feira 

 
 
 
 
 
 
 
 

30/10/2020 

 
Português 

 
2 horas 

 Construção do  
Sistema Alfabético e da 
Ortografia. 
(EF04LP01) (EF35LP12) 

 Entender a 
construção do sistema 
alfabético brasileiro e 
a ortografia 
escrevendo palavras 
de forma autônoma. 

 
Pinterest.com 

CREP 
 

 
 

Matemática 

 
 

2 horas 

 Algoritmos da  
Multiplicação. 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

 Utilizar as  
propriedades das 
operações para 
realizar e resolver 
situações problemas e 
desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ESCOLA:_________________________________________________________________________ 
     PROFESSOR(A):___________________________________________________________________ 
     ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 
REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 19/10/2020 À 30/10/2020 

4º ano 
 

 

 



Português – aula dia 19/10/2020 
1- Leia o texto para responder as questões. 

 
a- Qual é o principal assunto desse texto? 

 
  (    ) Gripe das crianças. 
  (    ) Combate ao mosquito da dengue. 
  (    ) Comemoração da páscoa. 
 

b- De acordo com o que já estudamos, um dos sintomas da dengue é? 
 

   (    ) Dores nos dentes. 
  (    ) Falta de saliva. 
   (    ) Febre alta. 
 

c- Em que fase da vida o mosquito Aedes aegypti pode transmitir a dengue? 
 

  (    ) Larva 
   (    ) Adulto 
  (    ) Ovo 
 

d- Escreva três atitudes para o uso consciente da água. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
 
 
 

História – aula dia 19/10/2020 
1- Faça a leitura do texto abaixo com atenção. 

Os Grupos Sociais 
A família é o primeiro grupo da maioria das pessoas. A medida que vamos crescendo, 
passamos a fazer parte de vários outros grupos como: a escola, a igreja, o time de 
futebol, os amigos, da política, entre outros. Cada grupo tem suas regras de 
funcionamento e normas de convivência entre as pessoas. Em alguns casos, as regras são 
escritas, em outros isso não é necessário. Em alguns grupos todos os membros podem 
participar das decisões, por exemplo dos grupos de amigos. Em outros grupos, alguns 
membros tem mais poder que os outros e tomam as decisões em nome do grupo inteiro. 

2- Após a leitura do texto acima responda. 
a- Cite 3 grupos sociais que você faz parte. 

_____________________________________________________________________ ___  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

b- Em sua opinião é importante que existam regras para uma boa convivência?  
Por quê?  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

c- Todas as crianças tem direito a uma família, com pessoas que possam amá-las, 
 protegê-las e tenham todo um cuidado especial. O amor e o respeito mútuo são 
sentimentos importantes para a vida familiar. 

Desenhe abaixo você e as pessoas de sua família 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Matemática – aula dia 20/10/2020 
1- Observe o gráfico abaixo e responda. 

Na Comunidade de Ana Lara, no final de semana teve um campeonato esportivo. Antes das 
inscrições teve uma votação para decidirem quais iriam ser os jogos esportivos mais 
escolhidos entre os participantes.  

 

 
 

a- Qual o esporte foi o mais votado? 
______________________________________________________________________  
 

b- Qual foi o total de votos em natação e futebol? 
(    ) 335 
(    ) 535 
(    ) 235 
 

c- Qual a diferença de votos entre basquete e vôlei? 
(    ) 6 
(    ) 16 
(    ) 26 
 

d- Qual foi o esporte menos votado? 
_______________________________________________________________________  
 

e- Qual a quantidade pessoas participaram da votação no total? 
(    ) 461 
(    ) 661 
(    ) 761 
 

Geografia – aula dia 20/10/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção. 

Eleições 
Eleição: é um processo pelo qual um grupo escolhe uma ou mais pessoas que fazem 
parte desse mesmo grupo para ocupar um cargo por meio de votação. Consiste na 
escolha de determinados indivíduos para exercerem o poder soberano, concedido pelo 
povo através do voto, devendo estes escolhidos, assim, exercerem o papel de 
representantes da nação. 

Cargos disputados em uma eleição 
Presidente da República: Exerce a função de Chefe de Estado e Chefe de Governo, e é 
autoridade máxima do Brasil. 
Senador: O senador tem funções legislativas, fiscalizadoras, autorizativas, julgadora e 
aprovadora de autoridades. Portanto eles são os representantes dos estados e não da 
população. 
Governador: É o representante máximo do poder executivo de um Estado e exerce a 
direção superior de administração. Sua função é representar o seu Estado e buscar junto 
ao Governo Federal melhorias e investimentos em obras. 
Deputado Federal: O deputado federal representa o poder legislativo e faz parte da 
Câmara dos Deputados. É o representante nacional popular, eleito por voto direto. Os 
Deputados Federais fiscalizam as leis formuladas pelo Senado. 
Deputado Estadual: É eleito pelo sistema proporcional para integrar a Assembleia 
Legislativa Estadual, o principal órgão do Poder Legislativo em cada Estado. O Deputado 
Estadual cria e altera leis, fiscaliza a atuação do Governador e representa a população. 
Prefeito: É eleito pelo povo e é responsável pela administração de uma cidade 
(Município). O prefeito municipal administra a cidade, a qual foi eleito pelos munícipes 
através do voto secreto. Ele é o responsável pela melhoria na educação, saúde, habitação 
social, obras, políticas públicas e demais fatores pertinentes ao seu cargo. Além de 
governar sua cidade, ele também tem a função de buscar junto ao governo estadual e 
federal recursos para atender as demandas locais. 
Vereador:Os vereadores exercem o poder legislativo na esfera municipal. Eles exercem a 
função de mediadores entre os habitantes e o prefeito, dentre outras funções.Portanto 
eles aprovam ou rejeitam projetos de leis que regulamentam a vida da cidade, também 
elaboram decretos, resoluções e requerimentos para melhoria da cidade e de seus 
munícipes. Porém suas funções sem a ajuda do prefeito nada fazem. 

2- Sobre o texto acima responda. 
a- O que é uma eleição? 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

b- Quais são os cargos disputados em uma eleição votada pelo povo? 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  



Português – aula dia 22/10/2020 
1- Observe a Charge abaixo. 

 
a- Qual o gênero textual desse texto? 

(    ) Conto 
(    ) História 
(    ) Charge 
 

b- O assunto ao qual o texto se refere é? 
(    )Gripe H1N1 
(    ) O novo Coronavírus. 
(    ) Uso do álcool. 
 

c- De acordo com o que já estudamos, os sintomas do Coronavírus são? 
(  ) Coceiras, olhos irritados, dores. 
(   ) Vómito, diarreia, dor nas pernas. 
(   ) Febre, tosse seca, cansaço, dores de cabeça, perda do paladar ou olfato, dificuldades 
para respirar, entre outros. 
 

d- Como o vírus é transmitido? 
(    ) Através do distanciamento entre as pessoas. 
(    ) Através de uma pessoa doente para outra ou por contato com superfícies contaminadas 
com secreções como, gotículas de saliva, espirros e tosse. 
(    ) Através de olhares e sorrisos.  
 

e- Escreva três formas de prevenção contra o Vírus Covid-19. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
 

 
Matemática – aula dia 22/10/2020 

1- Observe o gráfico abaixo e responda. 
Marisa é gerente de uma sorveteria e precisa analisar as vendas de sorvetes. Então ela 
contou os sorvetes de cada sabor que foram vendidos em um mês. Observe o resultado 
que está no gráfico e responda. 

 
a- De que sabor é o sorvete mais vendido que o gráfico representa? 

_____________________________________________________________________  
b- Qual é o sabor que vende menos? 

______________________________________________________________________  
c- Quais os sabores que foram vendidos na mesma quantidade? 

______________________________________________________________________  
2- Arme as operações depois calcule os resultados. 

 



Ciências – aula dia 22/10/2020 
1- Leia o texto abaixo depois responda. 

Cuidados com o Piolho. 
O piolho é considerado um inseto parasita que mede aproximadamente 3 mm, seres 
sugadores de sangue humano, que vivem e se reproduzem na superfície da pele, dos cabelos 
e pelos. Ele causa uma doença parasitária chamada pediculose, que é a infestação de piolhos 
nos seres humanos. Como o piolho é um transmissor de doenças e um dos inimigos mais 
antigo das crianças, devemos tomar alguns cuidados para que não haja proliferação desse 
inseto. Além do pente e da escova de cabelos, as unhas também são um ótimo transporte 
para os piolhos, pois quando não cortadas e limpas, acabam escondendo o inseto entre elas 
e assim tornando-se um meio de transporte para outras crianças. O banho diário é a melhor 
prevenção contra o piolho. Deve-se lavar a cabeça pelo menos três vezes durante a semana, 
com shampoo ou qualquer outro item de higiene que você tenha em casa. Pentear bem os 
cabelos, mantê-los sempre limpos, pois piolho não gosta de limpeza, se possível manter os 
cabelos compridos presos, principalmente na escola. Também devemos higienizar nosso 
ambiente, roupas de cama e toalhas de banho, pois o piolho se aloja entre os tecidos para se 
esconder. 
 

2- Numere os desenhos e aprenda um modo prático de acabar com os piolhos. 
 

( 1 ) Cortar os cabelos curtos ou mantê-los presos quando necessário.  
 
( 2 ) Lavar bem a cabeça com shampoo. 
 
( 3 ) Enxugar bem os cabelos. 
 
( 4 ) Misturar três colheres de sopa de vinagre em um litro de água e jogar nos cabelos. 
 
( 5 ) Passar pente fino muitas vezes na cabeça. 

 

 
Português – aula dia 23/10/2020 

1- Leia o anúncio e, depois responda as perguntas. 
 

 
 

a- Que tipo de texto é esse? 
_______________________________________________________________________  
 

b- Qual é o nome do medicamento citado no texto? 
_______________________________________________________________________  
 

c- Para que ele é usado? 
_______________________________________________________________________  
 

d- Como se deve usar o medicamento? 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
 

2- Adivinhe: 
O que é, o que é que anda com os pés na cabeça? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Matemática – aula dia 23/10/2020 
1- Ajude os alienígenas a chegar na sua nave. Para encontrar o caminho resolva as 

operações, depois pinte os resultados corretamente.  

 

 

 
Português – aula dia 26/10/2020 

1- Leia a Receita abaixo, depois responda as perguntas. 
 

Pão de Queijo 

 
 

a- Essa receita serve para? 
 

(     ) Orientar o preparo de alimentos. 
(     ) Indicar quais remédios o paciente deve tomar. 
(     ) Mostrar como se monta um brinquedo. 
 

b- Quais são as partes em que nossa receita está dividida. 
 

(     ) Título, conteúdo e autor 
(     ) Título, ingredientes e modo de preparo. 
(     ) início, meio e fim. 
 

c- Quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita? 
_________________________________________________________________________  
 

d- Sobre o que é a receita? 
_________________________________________________________________________  
 
 



História – aula dia 26/10/2020 
1- Complete a Árvore Genealógica da sua família.  

 
 

 
Matemática – aula dia 27/10/2020 

1- Observe o anúncio dos produtos abaixo. 
A loja Aquarela está com alguns produtos em promoção nesse final de semana. Observe 
os produtos e os preços abaixo. 

 
 

a- Se eu comprar duas camisetas, um tênis e um relógio, quanto vou pagar? 
 

(     ) R$ 578,49 
(     ) R$ 688,50 
(     ) R$ 488,90 
 

b- Qual é a diferença de preço entre o relógio e o tênis? 
 

(     ) R$ 49,80 
(     ) R$ 78,49 
(     ) R$ 59,51 
 

c- Se eu comprar um Mini System e um relógio, quanto vou gastar? 
 

(     ) R$ 578,89 
(     ) R$ 648,99 
(     ) R$ 788,46 
 

d- Se eu comprar todos os produtos que estão no anúncio acima, quanto eu  
gastaria?  
 
(     ) R$ 967,99 
(     ) R$ 1.322,00 
(     ) R$ 876,88 
 
 



Geografia – aula dia 27/10/2020 
1- Leia abaixo e entenda o que faz cada um dos três poderes e quem os 

representa. 

 
Em nosso país o Brasil, quem exerce a função do Poder Executivo é o Presidente da 
República, atualmente cargo ocupado pela Vossa Excelência, o Senhor Jair Messias 
Bolsonaro. Em nosso Estado do Paraná, essa função é exercida atualmente pelo Governador 
Carlos Roberto Massa Junior (Ratinho). Em nossa cidade de Campina do Simão quem exerce 
essa função atualmente é o Prefeito Emilio Altemiro Lazzaretti (Miro) e pelo vice-prefeito 
André Junior de Paula. 
Em nosso Município de Campina do Simão quem exerce a função do Poder Legislativo são os 
Vereadores. A Câmara Municipal de Campina do Simão é composta por 9 vereadores eleitos 
por meio de votação pelo povo. Atualmente esses cargos são ocupados por: Vicente Wognei, 
Luiz Expedito Frigo, Josmar Soares, Wilson Teixeira Aguiar, Antônio Ferreira Ribas, João Luiz 
Rosa, Robério Almeida Farias, Adriana Tomen, Jair José da Cruz Ribeiro.  

2- Sobre o texto acima responda. 
a- Quem é o Presidente da República atualmente do Brasil? 

_________________________________________________________________________  
b- Quem é o Governador do Paraná atualmente? 

_________________________________________________________________________  
c- Quem é o Prefeito e o vice-prefeito de Campina do Simão atualmente? 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

d- Por quantos vereadores é composta a Câmara Municipal de Campina do Simão? 
_________________________________________________________________________ 

3- Circule e pinte no texto acima o nome dos atuais vereadores do Município de  
Campina do Simão. 
 
 

 
Português – aula dia 29/10/2020 

1- Observe a imagem do panfleto sobre o Anúncio Publicitário abaixo e responda. 

 
a- Esse tipo de texto é? 

(     ) Um cardápio 
(     ) Anúncio Publicitário 
(     ) Uma entrevista 
 

b- Onde foi publicado esse anúncio? 
(     ) Jornal  
(     ) Internet 
(     ) Panfleto 
 

c- Esse texto tem a função de? 
(     ) Divertir o leitor. 
(     ) Fazer uma crítica. 
(    ) Convencer as pessoas sobre a qualidade do produto. 
 

d- Qual é o produto oferecido no anúncio? 
________________________________________________________________________  
 

e- Desde quando o produto é ofertado no mercado? 
________________________________________________________________________  
 

f- Que tipo de ambiente foi utilizado no anúncio? 
_________________________________________________________________________  
 



Matemática – aula dia 29/10/2020 
1- Resolva as subtrações abaixo com calma e atenção. 

 
2- Resolva as adições abaixo com atenção e concentração. 

 
3- Multiplicação divertida. 

Pinte da mesma cor os resultados iguais das multiplicações. 

 
Armeaqui nesse espaço as continhas. 
 
 
 
 
 
 

 
Ciências – aula dia 29/10/2020 

1- Observe e leia abaixo. 
O ciclo de vida do Piolho 

O piolho é um pequeno inseto que se alimenta de sangue. Apesar de não ser voador, 
movimenta-se rapidamente, podendo passar com facilidade de uma pessoa para outra. 

 
2- Assinale com um X nas frases corretas abaixo. 

 
a- Sobre os sintomas do piolho é correto afirmar que? 

(     ) Quando a pessoa contraí o piolho ela não apresenta sintomas nenhum. 
(    ) Os sintomas podem aparecer como coceira intensa e irritação no couro cabeludo, a 
pessoa pode apresentar anemia, pois os piolhos se alimentam de sangue. Também 
podem apresentar infecções no couro cabeludo devido as bactérias contidas nas fezes do 
piolho. 
 

b- Para prevenir o piolho precisamos? 
(     ) Lavar bem as mãos, cobrir a boca ao tossir e ao espirrar. 
(     ) Tomar banho diariamente, lavar bem os cabelos, evitar deixar os cabelos molhados, 
passar pente fino, retirar as lêndeas e os piolhos, não usar travesseiros, toalhas de 
banho, bonés, pentes, escovas, presilhas ou tiaras de outras pessoas, manter os cabelos 
curtos ou amarrados. 
(     ) Usar venenos para combater o animal. 
 

c- O que precisamos usar para tratar a contaminação? 
(     ) Usar xampu apropriado para matar os piolhos adultos, misturar vinagre no 
condicionador deixando agir por meia hora, passar o pente fino todos os dias, ferver as 
roupas de cama da pessoa infectada, depois passar com ferro bem quente.  
(     ) Não precisamos fazer nada, pois o piolho tem pouco tempo de vida e se acabam 
sozinhos. 



Português – aula dia 30/10/2020 
1- Observe os desenhos, depois escreva seus nomes na cruzadinha. Observe se  

usa-se  a letra M ou N. 

 

 
Matemática – aula dia 30/10/2020 

1- Preencha as lacunas corretamente com os resultados da tabuada. 

 
2- Resolva as situações problemas. 
a- Eu tenho 126 reais. Minha irmã tem o dobro (x2) deste valor. Quantos reais ela  

tem?  
 
 
 

b- Paulo tem 28 anos e seu tio João tem o triplo (x3) de sua idade. Qual a idade de  
João?  
 
 
 

c- Carlos tem 322 figurinhas em sua coleção. Izael seu amigo tem o quádruplo (x4) 
do que ele. Quantas figurinhas Izael tem?  
 
 
 



 


