
 

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

PLANO QUINZENAL- 16/11/2020 ao dia 30/11/2020 – 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 
 

 
 
 
 

16/11/2020 

 
 

Port. 
Port. 

 
 

2 horas 

 Leitura e 
 interpretação de texto. 
(EF35LP03) (EF35LP04) 

 Identificar a  
ideia central do texto, 
demonstrando 
compreensão global e 
das informações 
implicitas do texto 
lido.  

 
 

Novaescola.org.br 
CREP 

 
Hist. 
Hist. 

 

 
 

2 horas 

 Proclamação da  
República. 
 

 Conhecer e  
compreender  o  
fato histórico que 
marcou o fim da 
Monarquia e o inicio 
da República no Brasil. 

 
Portaldoprofessor.mec.gov.br  

Novaescola.org.br 
CREP 

 
 
 
 
 

Terça-feira 
 

 
 
 
 
 

17/11/2020 

 
 

Mat. 
Mat. 

 
 

2 horas 

 Situações  
Problemas envolvendo 
as operações.  
(EF04MA06) (EF04MA03) 
(EF04MA04) (EF04MA05) 
(EF04MA25) 

 Utilizar,  
as propriedades e 
dados dos problemas 
para resolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 

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

CREP 

 
Geo. 
Geo. 

 
2 horas 

 As Regiões  
braileiras e o Clima no 
Brasil. 
(EF04GE05) (EF04GE11) 

 Identificar no 
Mapa os estados 
brasileiros e suas 
respectivas capitais e 
as caracteristicas do 
clima predominante a 
cada região. 

 
http:/www.diaadiaprofessor.com.br 

CREP 
Pinterest.com 

 



Quarta- feira 18/11/2020 Hora  
Atividade  

4 horas Elaboração das 
atividades  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 

19/11/2020 

 
 

Oficina de 
Português 

 
 
 
 

1 hora 

 Leitura e  
interpretação de texto. 
(EF04LP15) 

 Ler, conhecer, 
refletir e interpretar 
diferentes gêneros 
textuais do cotidiano 
distinguindo fatos, 
opiniões e sugestões. 

 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 

 
 

Oficina de 
Mtemática  

 
 

1 hora 

 Situações  
problemas envolvendo 
sistema  monetário 
brasileiro. 
(EF04MA25) 
 

 Resolver e  
elaborar situações 
problemas e cálculos 
usando sistema 
monetário brasileiro  
para realizar e 
desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 

Pedagogiccos.blogspot.com 
CREP 

 
 

Ciências 

 
 

2 Horas 

  AR, Água e Solo 
e o equilíbrio da 
natureza. 
(EF04CI01) (EF04CI08) 
(EF04CI05) 

 Propor a partir 
 de conhecimentos 
formas de refletir 
sobre as 
consequências da 
poluição dos três 
grandes componentes 
indispensáveis para a 
vida na terra. 

 
CREP 

Pedagogiccos.blogspot.com 
Novaescola.org.br 

 

 
 
 
 
 
 

Sexta-feira 

 
 
 
 
 
 

20/11/2020 

 
 

Português 

 
 

2 horas 

 Construção do  
Siatema alfabético e da 
ortografia. 
(EF04LP01) (EF35LP12) 

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

 
Pinterest.com 

Pedagogiccos.blogspot.com 
Novaescola.org.br 

CREP 
 

Matemática  2 horas  Tabelas  
(EF04MA27) (EF04MA28) 

 Algoritmos da  
Multiplicações 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

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

 
 

Ensinarhoje.com 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 
 

 
 

 
 

 
Port. 

 
2 horas 

 Leitura e   Construir e  
organizar a sequência 

 
Pinterest.com 



 
 
 
 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 
 
 
 

     23/11/2020 

Port. organização da 
sequência das frases. 
(EF15LP14) 
 

relacionando imagens 
e palavras no texto.  

CREP 

 
 

Hist. 
Hist. 

 
 

2 Horas 

 A História da  
Bandeira Nacional. 

 Desenvolver e 
propiciar ao aluno 
atividades que lhes 
possibilite 
conhecimentos e 
entendimento sobre  
os SÍmbolos Nacionais. 

 
 

CREP 
Pedagogiccos.blogspot.com 

Portaldoprofessor.mec.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 

Terça-feira 

 
 
 
 
 
 

24/11/2020 

 
 

Mat. 
Mat. 

 

 
 
 

2 horas 

 Tabelas  
(EF04MA27) (EF04MA28) 

 Algoritmos da  
Multiplicações 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

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

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 

 
 

Geo. 
Geo. 

 
 

2 horas 

 A Região Sul do 
Brasil e o Clima 
predominante. 
(EF04GE05) (EF04GE11) 

 Identificar as 
 caracteristicas das 
paisagens e do clima 
predominante no 
Estado em que se vive 
e no Brasil. 

 
 

Pinterest.com 
CREP 

Quarta-feira 25/11/2020 Hora Atividade 4 horas Elaboração das 
atividades remotas  

  

 
 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
 

26/11/2020 

 
Oficina de 
Português 

 

 
 

1 hora 

 Organização da  
sequência na história. 
(EF15LP14) 

 Relacionar e  
construir a sequência 
e o sentido da história 
relacionando imagens 
e palavras.  

 
Novaescola.org.br 

Pedagogiccos.blogspot.com 
CREP 

 
 

Oficina de 
Mtemática 

1 hora  Algoritmos da  
Multiplicações 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

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

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 
Pinterest.com 

 
 

Ciências 

 
 

2 horas 

 Retomada de  
conteúdos sobre o AR,  
a Água e  o Solo para 
equilíbrio da natureza. 

  Identificar  a  
partir  de 
conhecimentos 
básicos algumas 
formas de prevenção 

 
 

pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 



(EF04CI01) (EF04CI08) 
(EF04CI05) 

contra a contaminação 
e a poluição do ar, da 
água e do solo e as 
consequências que 
isso trará ao nosso 
ecossistema e a saúde 
da terra e a vida dos 
seres vivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sexta- feira 

 
 
 
 
 
 
 

27/11/2020 

 
 
 

Português 

 
 
 

2 horas 

 Leitura e  
interpretação de texto. 

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

 
 
 

Novaescola.org.br 
Pinterest.com 

CREP 
 

 
 

Matemática 

 
 

2 horas 

 Algoritmos da  
Multiplicações 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

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

 
Pinterest.com 

Novaescola.org.br 
CREP 

 
 
 
 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 
 
 
 

30/11/2020 

Port. 
Port. 

2 horas  Construção do  
Siatema alfabético e da 
ortografia. 
(EF04LP01) (EF35LP12) 

 Entender a  
construção do sistema 
alfabético brasileiro e 
a ortografia, 
escrevendo palavras 
de forma autônoma 
usando CH e X. 

 
 

Pedagogiccos.blogspot.com 
CREP 

Pinterest.com 

Hist. 
Hist. 

2 horas  Os Símbolos 
 Nacionais, Bandeira, 
Hino, Brasão(Armas) e o 
Selo. 

 Desenvolver e 
propiciar ao aluno 
atividades que lhes 
possibilite 
conhecimentos e 
entendimento sobre  
os SÍmbolos Nacionais 
brasileiros no cotiano. 

 
CREP 

Pedagogiccos.blogspot.com 
Portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

 

 



 

      

 

 

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

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 
REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 16/11/2020 À 30/11/2020 

4º ano 

 
 



Português – aula dia 16/11/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção. 

A Onça e a Raposa 

 
2- Compreendendo o texto. 

 
a- Qual é o título do texto? 

_________________________________________________________________________ 
b- Quem se fingiu de morta? 

_________________________________________________________________________  
c- Porque ela se fingiu de morta? 

_________________________________________________________________________ 
d- O que a Raposa disse bem alto? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

e- O que a Onça fez para mostrar que estava morta? 
_________________________________________________________________________  
 
 

História – aula dia 16/11/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção, depois responda as perguntas. 

Proclamação Da República 

 
Durante muitos anos o Brasil foi uma monarquia, governado por um Rei. Os brasileiros 
cansados e descontentes com a monarquia começaram durante o Governo de D. Pedro II 
lutar por ideias republicanas. Nós devemos essa data ao Marechal Deodoro da Fonseca, 
militar e político brasileiro, que no dia 15 de novembro de 1889, proclamou a República 
Brasileira, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e 
pondo fim a soberania de Dom Pedro II. Com isso, D. Pedro II perdeu o poder e teve que 
sair do país, assim como a família real. A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação, 
atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro que, na época era a Capital do 
Brasil. No mesmo dia foi instituído um governo provisório, que tinha o Marechal Deodoro 
como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice. 

2- Agora é sua vez, mostre que é craque. 
a- Segundo o texto, quem proclamou a República do Brasil? 

________________________________________________________________________  
b- Em que dia, mês e ano isso aconteceu? 

________________________________________________________________________  
c- Quem governava o Brasil antes da Proclamação da República? 

________________________________________________________________________  
d- Onde era a Capital do Brasil, na época da Proclamação da República? 

________________________________________________________________________  
e- Quem ficou governando o Brasil como Presidente nessa época? 

________________________________________________________________________  
f- Quem era o seu vice-presidente? 

________________________________________________________________________ 
 



Matemática – aula dia 17/11/2020 
1- Resolva as situações problemas abaixo. 

 
a- O zoológico de uma cidade foi visitado por 8.627 pessoas no sábado e por 11.388 

 pessoas no domingo. Quantas pessoas visitaram o zoológico nesse fim de semana? 
(    ) 20.005 
(    ) 20.015 
(    ) 20.025 
 
 

b- Estavam assistindo a uma partida de futebol 302 pessoas. Se 98 dessas pessoas  
eram crianças. Quantos adultos assistiam a essa partida de futebol? 
(    ) 304 
(    ) 104 
(    ) 204 
 
 

c-  Comprei um liquidificador por R$ 96,00 e paguei com uma nota de R$100,00. 
Quanto recebi de troco? 
(     ) R$2,00 
(     ) R$4,00 
(     ) R$3,00 
 
 

d- Luísa foi comprar uma boneca e levou 3 notas de 50 reais. A boneca custou  
R$138,00. Quanto Luísa recebeu de troco? 
(     ) R$15,00 
(     ) R$10,00 
(     ) R$12,00 
 
 

e- Se em uma caixa há 286 pregos, quantos pregos haverá em 6 caixas iguais? 
(     ) 1.716 
(     ) 1.726 
(     ) 1.706 
 
 

f- Em um pacote de bolachas contém 26 unidades. Quantas unidades existem em 8  
pacotes de bolachas? 
(     ) 408 
(     ) 208 
(     ) 308 
 

Geografia – aula dia 17/11/2020 
1- Leia e observe abaixo, após responda as perguntas. 

As Regiões brasileiras e o Cima no Brasil 
Nas aulas anteriores estudamos que o Brasil é dividido por Cinco Grandes Regiões 
estabelecidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que são elas, 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Também estudamos que cada Região do 
Brasil possui um tipo de clima predominante. Na Região Norte o clima é Equatorial, 
quente, úmido e chuvoso o ano todo. Na Região Nordeste o clima é Tropical, Semiárido e 
Equatorial, sendo duas estações bem definidas, uma estação da seca onde faz muito calor 
com pouca chuva e outra estação chuvosa.  Na Região Centro-Oeste o clima é Tropical, 
suas estações são bem definidas predominando no verão calor intenso e com muitas 
chuvas. No Sudeste o clima é Tropical e Tropical de Altitude, com temperaturas altas, no 
verão chuvoso e no inverno seco e com grandes variações de temperaturas. Na Região 
Sul o clima é Subtropical, chove o ano todo e faz muito frio no inverno, sendo a região 
mais fria do país com geadas e até neve. Observe os mapas abaixo. 
                 AS REGIÕES BRASILEIRAS 

 
a- Qual é o significado da sigla IBGE? 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 

b- Quais são as Cinco Regiões em que o Brasil se divide? 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

c- Quais são os tipos de climas que predominam nas regiões brasileiras? 
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 

TIPOS DE CLIMA DO BRASIL 



Português – aula dia 19/11/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção, depois responda abaixo. 

 
a- O texto acima é? 

(    ) Anúncio  
(    ) Charge 
(    ) Informativo  
 

b- Para que serve esse tipo de texto? 
(    ) Para promover uma marca, produto, serviço ou ideias em um meio de comunicação. 
(    ) Serve para informar, transmitir conhecimentos, conceitos  ao leitor sobre um 
determinado assunto ou tema. 
(    ) Contar uma piada.  
 

c- O assunto do texto acima é sobre? 
(     ) Que não devemos fazer acúmulos de lixos. 
(     ) Que devemos fazer a separação e o recolhimento dos resíduos recicláveis, para 
serem reciclados e reaproveitados na indústria na fabricação de novos produtos. Assim 
diminuindo a poluição do solo, da água e do ar. 
(    ) Não devemos fazer reaproveitamento de materiais. 
 

Matemática – aula dia 19/11/2020 
1- Observe o anúncio abaixo e responda. 

 
 
 

a- Se eu comprar um pacote de fralda e um amaciante, quanto vou gastar? 
 

(    ) R$85,69 
(    ) R$85,89 
(    ) R$85,79 
 

b- Se eu comprar um pacote de 5kg de arroz e pagar com uma nota de R$50,00,  
qual será o meu troco? 
 
(    ) R$28,50 
(    ) R$28,80 
(    ) R$28,70 
 

c- Se eu comprar 3 Danette, quanto vou gastar?  
 
_______________________________________________________________________  
 

d- Se eu comprar uma unidade de cada produto acima. Quanto vou gastar? 
 

(    ) R$110,18 
(    ) R$109,18 
(    ) R$119,18 
 

e- Qual é o produto mais caro? _________________________________________  
 

f- Qual é o produto mais barato? ________________________________________ 
 
 

Fraldas Descartáveis 
Turma Da Mônica Tripla 
Proteção pacote Jumbo 

(P/M/G/XG)  R$80,00 
Amaciante de Roupas 
Baby Soft 500 ml 

R$5,89 

Arroz Blue Vile  
Tipo 1 Pacote 

5kg  R$21,30 

Bebida Láctea Danette 
Sabor Chocolate Tp 

200ml      R$1,99 



Ciências – aula dia 19/11/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção. 

O Equilíbrio da Natureza 
Como vimos nas aulas anteriores todos os seres vivos da natureza dependem do solo, da 
água, do ar e do sol para viver. Por isso é importante preservar e cuidar do nosso meio 
ambiente protegendo as espécies e a vida do nosso ecossistema. Nas florestas vivem e se 
multiplicam várias espécies de animais e plantas e assim, conseguem um perfeito 
equilíbrio entre si formando a cadeia alimentar, onde as plantas produzem seu próprio 
alimento geram o oxigênio e absorvem o gás carbônico, desse modo limpam o ar das 
impurezas e poluições. Os animais alimentam-se de plantas e de outros animais. Como 
todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre, os animais e plantas mortos ajudam a 
recuperar o solo, pois a decomposição dos restos mortais vão formar os húmus, material 
indispensável para que o solo fique forte. Interligados pela cadeia alimentar garantem a 
vida dos seres vivos. Estudamos também que a água é indispensável para a sobrevivência 
de qualquer tipo de vida terrestre, sem ela seria impossível a vida. Sem água o solo não 
será fértil e produtivo, o ar será seco e sufocante, tornando impossível a sobrevivência das 
espécies na terra. Por isso devemos consumi-la com consciência e responsabilidade, pois 
sua falta trará a extinção da vida terrestre. Portanto a terra é o planeta da vida, e nos dias 
atuais precisamos entender que para a existência dessa vida na terra, tanto dos seres 
humanos, plantas, animais e pequenos seres, é preciso compreendermos e entendermos 
sobre, a importância, a preservação e os cuidados com os três elementos essenciais para a 
vida, o solo, a água e o ar.   
 

2- Complete as frases abaixo com as plavras do quadro. 
 
 
 
 

a- A ______________, o _________________ e o ________________ são  
Indispensáveis, sem eles não conseguimos viver na terra. 
 

b- É um gás essencial a sobrevivência e é absorvido pelos seres vivos durante a  
respiração________________________. 
 

c- São os responsáveis pela umidade do ar e do solo, a _____________________  
e os __________________________. 
 

d- A terra é considerado o planeta da __________________________. 

 

Português – aula dia 20/11/2020 
1- Complete as palavras ao lado com L ou com U , após encaixe-as na cruzadinha. 

 

VIDA – ÁGUA – OXIGÊNIO – AR – VAPORES – SOLO  



Matemática – aula dia 20/11/2020 
1- Veja as anotações que Laura fez em sua agenda e depois responda as questões. 

 

Quanto gastei na papelaria 

Papel cartão R$35,00 

Papel crepom R$44,00 

Cartolina R$24,00 

Canetinhas R$53,00 

Tubos de cola R$18,00 

 
a- Qual foi o produto mais caro que Laura comprou? 

_______________________________________________________________________  
 

b- Quanto ela gastou com papel crepom a mais que com papel cartão? 
_______________________________________________________________________  
 

c- Quanto Laura gastou na papelaria? 
(     ) R$184,00 
(     ) R$164,00 
(     ) R$174,00 
 

d- Quanto faltou para Laura ter gastado 200 reais? 
(     ) R$56,00 
(     ) R$26,00 
(     ) R$16,00 
 

e- Quanto ela teria gastado se não tivesse comprado as canetinhas? 
(     ) R$121,00 
(     ) R$141,00 
(     ) R$101,00 
 

2- Complete as multiplicações abaixo com atenção. 

 

Português – aula dia 23/11/2020 
1- Numere as frases de acordo com a representação das figuras abaixo. 

 
Relacionando frases. 

 
 
(     ) Minha mãe temperou a carne do almoço com um tempero feito com pasta de alho. 
 
(     ) Comi queijo e alguns petiscos com meus irmãos em casa na hora das atividades.  
 
(     ) Meus avós fizeram linguiça frita para o café na frigideira. 
 
(     ) No passeio pela cidade meu pedido foi sorvete de baunilha de sobremesa. 
 
(     ) João comeu toda geleia de morangos que estava no pote. 
 
(     ) Na escola na hora do lanche tem sanduiche com salada e carne de frango. 
 
(     ) Minha mãe fez pão, cortei um pedaço e ainda estava quentinho. 
 
(     ) Peguei na geladeira a manteiga e requeijão para passar no pão. 
 
 



História – aula dia 23/11/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção. 

Dia da Bandeira Nacional – 19 de novembro 

 
No dia 19 de novembro comemora-se o Dia da Bandeira do Brasil. Essa comemoração 
passou a fazer parte da história do país após a Proclamação da República, no ano de 1889. 
Com o fim do período Imperial (1822-1889). A bandeira imperial, então foi substituída 
pela atual bandeira brasileira desenhada por Décio Vilares. A Bandeira Nacional também 
vem acompanhada do Hino à Bandeira, que faz referências as belezas naturais de nossa 
terra. A bandeira do Brasil possui quatro cores: verde, amarela, azul e branca. Cada uma 
delas representa uma característica do nosso país. O Verde, representa nossas matas, o 
Amarelo, simboliza o ouro encontrado em várias regiões do país, o Azul representa o 
imenso céu azul, o Branco representa e simboliza a paz e a união do nosso povo. Além das 
cores, existem 27 estrelas que representam os Estados e a Capital brasileira, bem como o 
lema que aparece na faixa branca que corta o círculo azul com os dizeres “Ordem e 
Progresso”, esse lema inspira o positivismo. Amar e respeitar a nossa bandeira é 
demonstrar nosso amor e respeito pelo Brasil. 

2- Responda de acordo com o texto. 
a- Quais são as cores da bandeira do Brasil? 

_________________________________________________________________________  
b- Escreva o que as cores da bandeira representam: 

Verde____________________________________________________________________  
Amarelo__________________________________________________________________  
Azul______________________________________________________________________  
Branco____________________________________________________________________ 

c- O que está escrito na bandeira, o que significa? 
_________________________________________________________________________  

d- Quantas estrelas tem desenhada na bandeira, e o que elas representam? 
_________________________________________________________________________ 
 

Matemática – aula dia 24/11/2020 
1- Veja as anotações que um aluno que participou da organização da festa que a  

Escola de Marina fez. 
 

Quantidade de pessoas que trabalharão na festa 

Nas barracas de brincadeiras  36 

Nas barracas de comidas 22 

Nas barracas de bebidas 25 

Nos caixas  14 

No som e iluminação 10 

 
a- Quantas pessoas trabalharão na festa? 

(    ) 117 
(    ) 127 
(    ) 107 
 

b- Quantas pessoas trabalharão nas barracas da parte da alimentação? 
___________________________________________________________________  
 

c- Quais são as barracas que terão números pares de pessoas para trabalhar? 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 

d- De todas as pessoas que trabalharão na festa, se eu retirar as que vão trabalhar  
no som e iluminação. Quantas pessoas restarão para trabalhar? 
 
(     ) 97 
(     ) 67 
(     ) 87 

 
2- Complete as multiplicações abaixo. 

 



Geografia – aula dia 24/11/2020 
1- Observe e leia abaixo para responder. 

A Região Sul 
De acordo com o mapa do Brasil nós moramos na Região Sul, sendo a menor das regiões 
brasileiras onde ficam os Estados, do Paraná (PR) sua Capital é Curitiba, Santa Catarina 
(SC) sua Capital é Florianópolis e Rio Grande do Sul (RS) sua Capital é Porto Alegre. O Sul é 
a região mais fria do Brasil. As chuvas são bem distribuídas durante o ano todo. Seu clima 
é Subtropical e sua vegetação é a Mata das Araucárias (Pinheiro), mas também há a 
presença de Campos e Florestas Tropicais, com vestígios da Mata Atlântica. Nos aspectos 
econômicos predominam o extrativismo vegetal (a exploração de madeira e erva mate), o 
extrativismo animal (a pesca), o extrativismo mineral (exploração do carvão mineral que 
obtêm energia e produção do aço), a agricultura e a pecuária que são as principais 
atividades econômicas da região com técnicas modernas de cultivo de grãos e rebanhos 
de bovinos e suínos para corte, além da criação de ovinos (ovelhas) e de aves uma das 
maiores do Brasil. Santa Catarina tem a maior produção nacional de mel. O Paraná é o 
Estado que produz mais casulos de seda do Brasil. 

 
2- Complete as frases e pinte as palavras no caça-palavras. 
a- A capital é Curitiba, o Estado é______________________________________  
b- A capital é Florianópolis, o Estado é__________________________________  
c- A capital é Porto Alegre, o Estado é__________________________________ 

 
3- Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Agricultura                            (    ) Exploração de carvão para produção do aço. 
(2) Extrativismo Animal            (    ) Rebanhos de bovinos, suínos para corte, ovinos e aves. 
(3) Extrativismo Mineral           (    ) Produção de grãos, soja, milho, café, arroz entre outros. 
(4) Extrativismo Vegetal           (    ) Tem a pesca como uma atividade muito importante. 
(5) Pecuária                                (    ) Destaca-se na produção de madeira e erva mate. 

Português – aula dia 26/11/2020 
1- Observe as cenas e complete a história com a palavras do quadro abaixo. 

Completando a história 

 



Matemática – aula dia 26/11/2020 
1- Resolva as multiplicações com atenção. 

 

 
 

Ciências – aula dia 26/11/2020 
1- Leia com atenção para depois completar. 

Sabemos que, para a natureza permanecer em equilíbrio e saudável para a sobrevivência 
da vida dos seres vivos, precisamos proteger o ecossistema ecológico. São as poluições 
que geramos ao longo dos tempos que está deixando o planeta terra doente. Que são 
elas: 

 Poluição do ar – causada pelos resíduos industriais, fumaça de industrias e  
fábricas, combustão de carvão, testes atômicos, queima de lixo e gases dos 
escapamentos dos veículos. 

 Poluição das águas – causadas por esgotos domésticos e industriais, as graxas e  
sabões que não se degradam, os produtos agroquímicos e fertilizantes que são lançados 
na água, destruindo a fauna e flora dos rios. 

 Poluição do solo – causado por produtos químicos em geral, herbicidas, lixos,  
desmatamento e queimadas inadequados causando a degradação e a erosão. 

 Poluição sonora – causada por ruídos do trânsito, construções civis, indústrias, 
 bares, comércios, serviços de máquinas e equipamentos em geral. 

 Poluição visual – causada por propagandas através de faixas, cartazes, placas,  
painéis, pichações e residências mal cuidadas. 

2- Relacione os elementos da coluna da esquerda com os nomes da coluna da  
direita.  

                                                         



Português – aula dia 27/11/2020 
1- Um pouco de gramática. Leia o texto a seguir, após responda. 

A Perereca Dançarina 
A Perereca Sarita adora dançar quadrilha. Ela fica horas e horas perto do pé de amora, 
treinando os passos. O jacaré Xodó, a arara Mirla e o periquito Sabido ficaram curiosos: 
___ Sarita, você fica ensaiando o dia inteiro? 
___ Estou trinando. Quero dançar muito bonito na festa junina! 
___ Você não pode ensaiar o dia inteiro, ficará muito cansada e não conseguirá prestar 
atenção nas aulas e fazer suas tarefas com capricho. 
                                                                                         (Texto adaptado, autora Cléia Márcia)  

2- Marque com um X nas questões corretas a seguir. 
 

a- Qual dessas frases é Interrogativa? 
(     ) A perereca Sarita adora dançar quadrilha. 
(     ) Sarita, você fica ensaiando o dia inteiro? 
(     ) Você não pode ensaiar o dia inteiro, ficará cansada. 
 

b- Qual dessas frases é exclamativa? 
(     ) Ela fica horas e horas perto do pé de amora, treinando os passos. 
(     ) A perereca Sarita adora dançar quadrilha. 
(     ) Quero dançar muito bonito na festa junina! 
 

c- Qual dessas sequências de palavras tem só substantivos próprios? 
(     ) perereca – jacaré – arara – Mirla. 
(     ) periquito – dançarina – Xodó – jacaré.  
(     ) Sarita – Xodó – Mirla – Sabido.  
 

d- Marque a sequência de palavras que aparecem no plural. 
(     ) canjica – bandeirinhas – pipoca – chapéu. 
(     ) doce – amendoim – fogueira – danças. 
(     ) bandeirinhas – danças – comidas – barracas – balões. 
 

e- Escreva M para (masculino) e F para (feminino). 
(     ) menina 
(     ) cantor 
(     ) gata 
(     ) dançarina 
(     ) garoto 
(     ) periquito 
(     ) perereca 
(     ) arara 
(     ) jacaré 
 

Matemática – aula dia 27/11/2020 
1- Pinte a quantidade de quadradinhos que se dá dos resultados das  

multiplicações abaixo. 

       
 

              
 

2- Efetue as multiplicações, depois complete a cruzadinha com os resultados, 
 escrevendo-os por extenso, em palavras. 

  



Português – aula dia 30/11/2020 
1- Complete a cruzadinha abaixo usando nas palavras CH ou X. 

 

História – aula dia 30/11/2020 
1- Leia abaixo com atenção. 

Os Símbolos Nacionais  
Descritos na Constituição Federal, os quatro símbolos oficiais do Brasil são: a Bandeira 
Nacional, o Hino Nacional, as Armas Nacionais (ou Brasão Nacional) e o Selo Nacional. 
Esses símbolos representam a identidade da nossa nação no mundo. Comemora-se o Dia 
dos quatro Símbolos Nacionais, no dia 18 de setembro. 
              Bandeira Nacional                                    Hino Nacional Brasileiro 

                          
  
 
 
 
 
 
 
             Brasão da República                                             Selo Nacional 

                                    
 
 
 
 
 
       

 

Representa nossa Pátria nosso País. 

Suas cores representam as matas, 

o ouro, o céu azul e a paz. As 

estrelas representam os Estados e 

a Capital brasileira (Brasília). 

Representa uma nação, exalta 

fatos acontecidos, simboliza todas 

as lutas por ela passadas, carrega 

a identidade de um povo, é o 

porta-voz da nação brasileira para 

o restante do mundo. 

Brasão da República ou Armas 

Nacionais, representam a glória, a 

honra, a nobreza do Brasil. O Brasão 

aparece em papéis oficiais e nos 

edifícios públicos como, palácio do 

governo, quartéis e ministérios.  

A finalidade do Selo Nacional é 

a autenticação de documentos 

oficiais expedidos pelo governo 

e em diplomas e certificados 

escolares. Ele reproduz a 

esfera que existe na Bandeira. 



                    


