
                    

                             Escola Municipal do Campo Vital Brasil – EIEF e EJA 
                                                              Rua Norberto Barbosa, 2235 – Vila Vieira -   
                                            CEP 85148-000 - Campina do Simão – PR  
PLANO QUINZENAL- 28/09/2020 ao dia 16/10/2020 – 3º Trimestre  
TURMA: 4º ANO B            PROFESSORA: HELEMARA F. S. ZOLET                     ALUNO (A): ______________________________________________________________________  
                                                                                    
 

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

 
 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 
 

28/09/2020 

 
Port. 
Port. 

 

 
 

2 horas 

 

 Produção de 
Texto. 
(EF15LP05) (EF35LP09) 

 

 Produzir  
textos escritos de 
forma autônoma e 
compartilhada. 

 
http:/www.diaadiaprofessor.com.b

r 
novaescola.org.br 

CREP 

 
 

Hist. 
Hist. 

 

 
 
 

2 horas 

 O Ambiente  
Familiar. 
(EF04HI01) 

 Identificar e 
 reconhecer as 
mudanças e 
permanencias nas 
formas de organização 
das famílias com o 
passar do tempo. 

 
 

novaescola.org.br 
CREP 

 
 
 
 
 

Terça-feira 
 

 
 
 
 
 

29/09/2020 

 
 

Mat. 
Mat. 

 
 

2 horas 

 Propriedades do 
 Sistema de Numeração 
Decimal. 
(EF04MA02) 

 Mostrar por  
composição e  
decomposição que 
todo número natural 
pode ser escrito por 
meio de adições e 
multiplicações para 
desenvolver 
estratégias de 
cálculos. 

 
 
 
 

http:/www.diaadiaprofessor.com.b
r 

Pinterest.com 
CREP 

 
Geo. 
Geo. 

 
2 horas 

 O Relevo.  
(EF04GE11) 

 Identificar as 
 caracteristicas da 
formação do relevo 

 
http:/www.diaadiaprofessor.com.b

r 
CREP 



no ambiente 
terrestre. 

Pinterest.com 
 

Quarta- feira 30/09/2020 Hora  
Atividade  

4 horas Elaboração das 
atividades  

  

 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 

01/10/2020 

 
 
 

Oficina de 
Português 

 
 
 
 

1 hora 

 Construção do  
sistema alfabetico e 
ortografia. 
(EF04LP01) (EF35LP12) 

 Exercitar o  
conhecimento sobre 
as regularidadese 
irregularidades 
ortográficas que 
regem a grafia dos 
sons e escrita dos 
encontros 
consonantais br, tr, pr, 
dr e fr. 

 
 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 

 
 

Oficina de 
Mtemática  

 
 

1 hora 

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

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

 
 

Pedagogiccos.blogspot.com 
CREP 

 
 

Ciências 

 
 

2 horas 

 Os  
Microorganismos ou 
Micróbios – OS VIRUS. 
(EF04CI08) 

 Identificar as 
caracteristicas dos 
vírus, associando-os a 
transmissão de 
doenças. 

 
CREP 

Pedagogiccos.blogspot.com 
Novaescola.org.br 

 

 
 
 
 
 
 

Sexta-feira 

 
 
 
 
 
 

02/10/2020 

 
 

Português 

 
 

2 horas 

  Produção de 
Texto. 
(EF15LP05) 

 Produzir  
textos estabelecendo 
organização das ideias 
e   linguagem  
coerente ao assunto 
definido. 

Pinterest.com 
Pedagogiccos.blogspot.com 

Novaescola.org.br 
CREP 

 
 

Matemática  2 horas  Grandezas e  
Medidas. 

 Medidas de  
Comprimento. 
(EF04MA20) 

 Analisar, e  
comparar 
comprimentos 
utilizando unidades 
de medidas (metro, 
centimetro e 
milimetro).  

 
 

Ensinarhoje.com 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 
 

 
 
 

 
 
 

Port. 
Port. 

 
2 horas 

 Leitura e 
 interpretação de texto 
em Tirinhas. 

 Ler e  
compreender de 
forma autônoma  

 
Pinterest.com 

CREP 



 
 
 
 
 

Segunda-feira 

 
 
 
 
 

     05/10/2020 

(EF15LP14) textos verbais e não 
verbais. 
 

 
 

Hist. 
Hist. 

 
 

2 horas 

 Retomada de 
conteúdo sobre A 
Família e O Ambiente 
Escolar. 
(EF04HI01) 

 Identificar e  
relacionar as 
diferenças da 
convivência em 
família, da convivência 
com a comunidade e 
ambiente escolar. 

 
 

CREP 
Pedagogiccos.blogspot.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terça-feira 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

06/10/2020 
 
 
 

Mat. 
Mat. 

 

 
2 horas 

 Algoritmos da  
Multiplicações. 
(EF04MA04) (EF04MA05) 

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

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 

 
 
 

Geo. 
Geo. 

 

 
 
 

2 horas 
 
 

 Retomada de  
contúdo aulas 
anteriores. 

 O Trabalho na  
prestação de serviços, 
Público e Privado. 
(EF04GE07) 

 Caracterizar 
o trabalho na 
prestação de serviço 
realizado no setor 
público e privado no 
Município. 

 
 
 

Pinterest.com 
CREP 

Quarta-feira 07/10/2020 Hora Atividade 4 horas Elaboração das 
atividades remotas  

  

 
 
 
 
 
 
 

Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
 

08/10/2020 

 
Oficina de 
Português 

 

 
 

1 hora 

 Caça-palavras   
envolvendo dificuldades 
ortográficas. 
(EF04LP01) (EF35LP12) 

 Entender a  
construção do sistema 
alfabético brasileiro e 
a ortografia. 

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 

 
 

Oficina de 
Mtemática 

1 hora  Medidas de  
Capacidade. 
(EF04MA20) 

 Analisar  
medidas de 
capacidade e seus 
valores. 

 
Pedagogiccos.blogspot.com 

CREP 
Pinterest.com 

 
 
 

Ciências 

 
 
 

2 horas 

 Os  
Microorganismos ou 
Micróbios – AS 
BACTÉRIAS 
(EF04CI06) (EF04CI07) 

 Relacionar a  
participação de 
fungos e bactérias no 
processo de 
decomposição, 
reconhecendo as suas 
importâncias 

 
 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 
 



ambientais nesse 
processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta- feira 

 
 
 
 
 
 
 
 

09/10/2020 

 
Português 

 
2 horas 

 Produção de 
 texto, Poema em 
código. 
(EF12LP18) 

 Apreciar 
 poemas e outros 
textos versificados, 
relacionando o texto 
com ilustrações ou 
outros recursos 
gráficos. 

 
 
 

Pinterest.com 
CREP 

 

 
 

Matemática 

 
 

2 horas 

 Gráficos  
(EF04MA27) (EF04MA28) 

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

 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 

Quarta-feira 14/10/2020 Hora Atividade 4 horas Elaboração das 
atividades remotas. 

  

 
 

Quinta- feira 

 
 

15/10/2020 

Oficina de 
Português 

1 hora  Cruzadinha  
envolvendo Encontro 
vocálicos. 
(EF04LP02) 

 Ler e escrever  
corretamente palavras 
com encontros 
vocálicos  

CREP 
Pedagogiccos.blogspot.com 

Novaescola.org.br 
 

Oficina de 
Matemática 

1 hora  Situação  
problema envolvendo 
Sistema Monetário. 
(EF04MA25) 

 Resolver e  
elaborar cálculos 
usando sistema 
monetário brasileiro. 

 
Novaescola.org.br 

CREP 

Ciências 2 horas  Os  
Microorganismos ou 
Micróbios – OS FUNGOS 
(EF04CI06) (EF04CI07) 

 Relacionar a  
participação de 
fungos e bactérias no 
processo de 
decomposição, 
reconhecendo as suas 
importâncias 
ambientais nesse 
processo. 

 
 
 

Pinterest.com 
Novaescola.org.br 

CREP 
 

 
Sexta-feira 

 
16/10/2020 

Português 2 horas  Leitura e  
interpretação de texto. 

 Ler e 
 interpretar textos do 
cotidiano de forma 
autônoma. 

 
Novaescola.org.br 

CREP 
 

Matemática 2 horas  Situações   Compreender  
 



problemas envolvendo 
adição, subtração e 
multiplicação. 
(EF04MA04) (EF04MA05) 
(EF04MA06) (EF04MA03) 
(EF04MA25) 

 e resolver situações 
problemas com ideias 
de adição, subtração, 
multiplicação, sistema 
monetário brasileiro, 
utilizando estratégias 
diversas de cálculos. 

CREP 
Pedagogiccos.blogspot.com 

Novaescola.org.br 

Português – aula dia 28/09/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção, após faça o que se pede. 

 
Agora que você já conheceu como é a família do Marcelo e dos seus amigos, escreva 
um texto sobre você. As perguntas abaixo vão te ajudar na organização do seu texto. 

 Em tempo de pandemia qual é a sua diversão? 

 Qual sua brincadeira preferida?  

 Você tem realizado suas atividades escolares com ajuda de sua família? Quantas  
pessoas vivem com você em sua casa? 

 Sente saudades da escola e de seus amigos? 

 Quando retornar as suas atividades sociais como, ir à escola, a igreja, fazer  
Passeios, entre outras coisas. O que pretende fazer nos primeiros dias? 
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  

História – aula dia 28/09/2020 
1- Leia o texto abaixo. 

O ambiente familiar 
A família é o primeiro grupo social do qual uma pessoa passa a fazer parte após o seu 
nascimento. Existem vários tipos de famílias.  

 Família formada por mãe e filhos. 

 Família formada por pai, mãe e filhos. 

 Família formada por pai e filhos. 

 Família formada por avós e netos. 

 Família formada por avós, pai, mãe, filhos, netos. 

 Famílias grandes com bisavós, avós, pai, mãe, filhos, netos e bisnetos. 
Chamamos de família as principais pessoas que fazem parte da nossa vida como, pai, 
mãe e  irmãos. Mas acontece que além deles existem os avós, os tios e os primos que 
são os pais dos nossos pais, os irmãos dos nossos pais e os filhos dos irmãos dos nossos 
pais, essas pessoas recebem o nome de parentes.  

2- Responda as questões a seguir: 
a- Qual é o primeiro grupo social de uma pessoa? 

________________________________________________________________________  
b- Quem são as pessoas que podemos dizer que é da família? 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

c- Quais são as pessoas que formam a sua família, que vivem com você na tua 
casa? 

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

d- Quantos irmão você tem? 
________________________________________________________________________  

3- Com ajuda dos seus familiares, em poucas palavras conte-nos como foi sua  
infância desde seu nascimento. 



________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
Matemática – aula dia 29/09/2020 

1- Escreva em algarismos e por extensos os números representados em cada 
caso. 

 
 

2- Siga as pistas e descubra a senha do cofre. 

 
Geografia – aula dia 29/09/2020 

1- Leia o texto abaixo com atenção. 
O Relevo 

Nas aulas anteriores vimos que o nosso planeta é formado por: 
Ambiente: que é tudo o que está ao nosso redor. Ele é formado pelas águas, pela 
vegetação, pelos animais, pelas terras, pelas rochas, pelo ar, etc.. 
Vegetação: que é o conjunto de plantas que nascem e crescem naturalmente em uma 
região, ela depende do clima, do relevo e do solo. 
Além desses dois conjuntos também temos o Relevo. Sabemos que a terra é o planeta 
em que vivemos. A superfície da terra é a parte onde vivemos. Ao conjunto das 
diferentes formas da superfície terrestre damos o nome de Relevo. 
As principais formas de relevo são: 

 Planície: terreno plano, as vezes com pequenas elevações. 

 Planalto: terreno plano e mais alto que a planície. 

 Montanha: grande elevação da terra. 

 Serra ou cordilheira: conjunto de montanhas. 

 Morro ou colina: pequena elevação de terra. 

 Vale: região plana situada entre morros e montanhas. 

 Depressão: terreno mais baixo que terrenos que o cercam. 

 



 
 

3- Complete o quadro abaixo observando os modelos dos resultados já  
preenchidos. 

 
 
Português – aula dia 01/10/2020 

1- Encontre no caça palavras abaixo o nome dos desenhos. 

2- Complete as frases de acordo com o texto acima. 
a- É tudo o que está ao nosso redor_____________________________ 

 
b- É o conjunto de plantas que nascem e crescem em uma determinada  

região________________________ 
 

c- Ao  conjunto das diferentes formas da superfície terrestre damos o nome  
de___________________________ 
 

d- Quais são as principais formas de relevo? 
________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
Matemática – aula dia 01/10/2020 

1- Escreva V para as operações corretas e F para as operações erradas. 

 
2- Resolva as operações abaixo com atenção. 

 
3- Resolva as multiplicações, coloque as letras nos resultados das multiplicações 

e  
descubra o que Sara está falando. 



 
Ciências – aula dia 01/10/2020 

1- Leia o texto abaixo com atenção. 

 
Português – aula dia 02/10/2020 

1- Leia a história em quadrinhos abaixo. 

 
Agora usando as palavras da história em quadrinhos acima e mais a sua criatividade, 
transforme essa história em um texto. 
                                             ______________________________  

_________________________________________________________

_ 



Os Microorganismos ou Micróbios– OS VÍRUS 
Os vírus vivem em grande quantidade no ar, na poeira, na água, no organismo de outros 
seres vivos e no solo. Para se reproduzir, o vírus penetra dentro de uma célula sadia e 
assume o comando, fazendo que ele trabalhe para produzir novos vírus. Os vírus ao 
invadirem um organismo podem causar doenças, por isso são considerados 
microorganismos patogênicos, eles recebem esse nome porque hospedam-se em 
humanos ou quaisquer outro ser vivo buscando organismos que lhe oferecem as 
condições ideais para se reproduzirem. Todos os vírus são parasitas infecciosos bem 
menores que as bactérias, causam doenças conhecidas pelo nome de viroses. Entre as 
viroses podemos relacionar: a gripe, o sarampo, a caxumba, a poliomielite, a rubéola, a 
raiva, a hepatite, a aids (HIV), a herpes, a toxoplasmose, a febre amarela, a dengue, a 
febre chikungunya, o Zica vírus, em alguns casos a microcefalia, o covid-19, entre outros. 
Contra eles há somente os antivirais (vacinas) que inibem a sua multiplicação impedindo 
que eles consigam chegar até uma célula hospedeira. Por isso é de grande importância 
sempre estar atento a sua carteirinha de vacinas para que você tenha doses necessárias 
ao combate dessas doenças. Para o Covid-19, o novo coronavírus ainda não há uma 
vacina liberada, porém para as demais doenças já há uma vacina de prevenção. 

2- Agora é com você. 
a- Dentre os vírus citados acima, a Dengue é um vírus que causa problemas na  

saúde pública em grande parte do mundo atingindo um número enorme de pessoas todos 
os anos. Assinale a alternativa onde nos mostra, como e o que podemos fazer para 
ajudar a controlar e acabar com a dengue. 
(     ) Deixar os pratinhos das flores sempre com água parada. 
(     ) Deixar lixos que acumulem água parada jogados perto das residências. 
(     ) Manter o quintal sempre limpo, não acumular lixos que possam segurar água 
parada, manter a caixa de água bem fechada, limpar sempre as vasilhas dos animais de 
estimação com sabão, colocar areia nos vasos de flores, entre outros cuidados. 

b- O novo coronavírus também está sendo um problema de saúde pública para o  
mundo todo.  
Marque a alternativa do que devemos fazer para nos prevenir desse vírus. 
(     ) Ficar em lugares fechados com muitas pessoas. 
(     ) Lavar com frequência as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel 70%, manter 
a distância das pessoas, evitar aglomerações, fazer o uso de máscaras, não tocar nariz, 
boca e olhos com as mãos sujas, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, ficar em 
casa se possível. 
(     ) Deixar de tomar as precauções aconselhada pela Organização da Saúde. 

 
Matemática – aula dia 02/10/2020 

________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
 
Portugues – aula dia 05/10/2020 

1- Leia a historinha em quadrinhos abaixo. 



Medidas de Comprimento 
As medidas de comprimento são mecanismos de medição, utilizamos as como recursos 
para medir tecidos, fios, altura das pessoas, distância etc. Os recursos utilizados dentro 
das medidas de comprimento são, milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Elas foram 
criadas justamente para ajudar no momento necessário de medir as coisas. O Metro é 
uma das unidades básicas das medidas de comprimento. 
 

 
 

1- Observe a ilustração e responda as questões. 

 
a- Qual é o nome da mulher mais baixa? 

________________________________________________________________________  
b- Qual é o nome da mulher mais alta? 

________________________________________________________________________  
c- Qual é a altura de Daniela? 

________________________________________________________________________  
d- Quantos centímetros Sheila tem a menos que Fabiana? 

________________________________________________________________________  
e- Quantos centímetros Ana tem a mais que Michele? 

________________________________________________________________________  
f- Quantos centímetros Fabiana tem a mais que Michele? 

________________________________________________________________________  
Arme as continhas aqui abaixo nesse espaço. 
 
 
 
 

Decididamente Horácio ser 

bonzinho e generoso não 

paga a pena!  

Você passa por bobo! 

Aproveitam-se de você!  

Você deixa de viver a sua 

vida e passa a viver a vida 

dos out... AIIIII 

Obrigado Horácio! Se 

você não me segura... 

O exercício me abriu o apetite! Nós não estamos perto 

daquela sua plantaçãozinha de alface? 

Mas então, se você só ficar se 

preocupando com os outros...  

Fique 

quieto. 

Porque 
ficar 
quieto? 

E o que 
você vai 
fazer com 
essa pedra? 

Ela 
quase 
deu o 
bote em 
você. 

Mas o que você 

me dizia 

mesmo? 

Eu dizia que você tem que 

parar de se preocupar com 

ajudar tanto os outros. 

Sei 

não! 

Você não acha que as espécies que não praticam a 

solidariedade e generosidade não se extinguem? Se acabam? 

Isso é bobagem! 



História – aula dia 05/10/2020 
1- Leia o texto abaixo com atenção. 

O Ambiente Escolar 
A escola é o segundo grupo social do qual uma pessoa passa a fazer parte. É nesse 
ambiente que ela estuda e aprende a conviver com pessoas diferentes que normalmente 
não são da família. É na escola que a criança faz novas descobertas através dos 
conhecimentos que os colegas e professores passam uns para os outros. Na escola as 
atividades são diferentes das que realizam em casa. As escolas geralmente têm sala de 
aula, banheiro, refeitório, biblioteca, sala dos professores, parquinho, sala de informática, 
quadra de esporte, jogos, contação de historinhas, etc.  
A comunidade escolar é formada por uma equipe de funcionários que garantem o seu 
bom funcionamento como: o guardião, o porteiro, os zeladores, as merendeiras, as 
faxineiras, os professores, psicólogo, assistente social, nutricionista, pedagogos, diretores 
entre outros, além dos funcionários os alunos também fazem parte da comunidade 
escolar. 
 

2- Responda as questões. 
a- Qual é o segundo grupo social de uma pessoa? 

________________________________________________________________________
_  

b- Quem forma a comunidade escolar? 
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  

c- O que o ambiente escolar proporciona as crianças? 
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  

d- As atividades escolares são as mesmas que realizamos em casa? 
________________________________________________________________________
_  

e- Você sente falta de estar na escola com seus amigos e professores durante a 
 pandemia? 

 
2- De acordo com a história responda. 
a- Sobre o que Horácio e seu companheiro estavam conversando? 

________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  

b- Horácio concorda com a opinião do seu companheiro dinossauro? Porque? 
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  

c- Em quais situações Horácio acaba ajudando o companheiro na história? 
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  

d- O companheiro percebe e agradece pela ajuda que recebe de Horácio? Porque? 



________________________________________________________________________
_  

 
 
Geografia – aula dia 06/10/2020 

1- Leia abaixo para realizar as atividades a seguir. 
Serviços Públicos e Comerciais do Município 

Nas aulas anteriores estudamos sobre os Espaços Públicos e Privados também sobre a 
diferença entre O Município e a Cidade e sua administração. Hoje falaremos dos Serviços 
Públicos e Comerciais encontrados em um Município. Serviços públicos são aqueles 
feitos pela prefeitura para melhorar as condições de vida das pessoas que moram no 
Município como: educação, saúde, segurança, esporte, laser, iluminação, transporte, 
água tratada, esgoto, limpeza dos espaços públicos, entre outros. Esses serviços são 
mantidos pela prefeitura com o dinheiro dos impostos e das taxas pagos pela população 
e demais arrecadações. Os Serviços comerciais são aqueles oferecidos pelos setores 
privados a população como: supermercados, lojas, papelaria, farmácia, padaria, 
indústrias entre outros. 

2- Encontre abaixo e circule os principais serviços públicos e nomes de comércios 
 que são encontrados nos Municípios. 

________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
________________________________________________________________________
_  
 
 
 
 
Matemática – aula dia 06/10/2020 

1- Descobrindo os fatos. Complete a tabela abaixo escrevendo o fato de  
multiplicação correspondente ao seu resultado. 

 
2- Resolva os fatos de multiplicações abaixo com atenção. 

 



 
Matemática – aula dia 08/10/2020 

1- Leia o texto e observe os exemplos abaixo. 
Medidas de Capacidade 

As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir ou medir o 
volume no interior (dentro) de um recipiente. A principal unidade de medida da 
capacidade é o litro (L). Usamos as medidas de capacidade para medir o leite, o óleo, a 
gasolina, a água, o suco, o álcool, o refrigerante entre outros líquidos no nosso dia a dia. 
EXEMPLO: 

1 Litro  =  1.000 Mililitros    ou      1  L =  1.000 ML 
O símbolo usado para o litro é L e para o mililitro é o ML. 
 

 
 
Português – aula dia 08/10/2020 

1- Complete a cruzadinha escrevendo os nomes dos desenhos nos números  
correspondentes. 



 
2- Com ajuda de alguém faça uma lista do que compramos no nosso dia a dia que  

vem em litro ou mililitro. 
____________________        _________________________     _____________________  
____________________        _________________________     _____________________  
____________________        _________________________     _____________________   
____________________        _________________________     _____________________  

3- Observe os produtos abaixo e escreva quantos mililitros equivalem as  
capacidades dos produtos. 

 
 
Português – aula dia 09/10/2020 

Poema em código 
1- Complete o poema abaixo, substituindo os desenhos pelas palavras. 

 
Ciências – aula dia 08/10/2020 

1- Leia o texto abaixo com atenção. 

Leite Gresso caixa 1 litro 



 
Agora reescreva o poema abaixo e de um belo título a ele. Preste atenção nos sinais de 
pontuação. 
                                                     ______________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
Português – aula dia 15/10/2020 

1- Complete as palavras ao lado com E ou com EI, depois complete a cruzadinha  

Os Microorganismos ou Micróbios – AS BACTÉRIAS 
As bactérias são seres microscópicos encontradas em todos os ambientes e também em 
corpos dos seres vivos. Algumas bactérias são uteis para as plantas e para os animais. 
Entre as funções que desempenham estão: 

 Ajudar na fertilização do solo, decompondo restos de plantas e animais. 

 Auxiliar na digestão de animais. 

 Auxiliar na transformação do leite em queijo, coalhada, iogurte e ricota. 
Essas bactérias benéficas para a transformação do leite são chamadas de lactobacilos.  
Outras bactérias são causadoras de doenças como: disenteria, o tétano, a pneumonia, a 
tuberculose, a cólera, a hanseníase, coqueluche (tosse comprida), meningite, gastrites, 
leptospirose entre outras doenças. Essas doenças são causadas pelo contato direto com 
material infectado, pelo ar, comida, água contaminada e por insetos. 
As bactérias possuem metabolismo próprios e se multiplicam quando entram em 
contato com o ser vivo infectado. Algumas são parasitas, outras vivem 
harmoniosamente no intestino dos seres vivos tanto humanos como animais para ajudar 
na digestão e há as que se alimentam de matéria orgânica morta. 

2- Marque V para verdadeiro e F para falso. 
 

(     ) As bactérias não são uteis para as plantas e os animais, pois elas são causadoras de 
doenças. 
 
(      ) As bactérias só podem ser vistas através de microscópio. 
 
(      ) Algumas bactérias são uteis na fabricação de queijo, de iogurtes, coalhadas e ricota 
elas são chamadas de lactobacilos. 
 
(      ) As bactérias não se multiplicam quando entram em contato com o ser vivo. 
 
(      ) As bactérias que não são benéficas são causadoras de doenças, entre essas 
doenças está a disenteria e o tétano. 
 
(      ) Algumas bactérias vivem no intestino dos humanos e animais para ajudar na 
digestão. 

 
Matemática – aula dia 09/10/2020 

1- Observe o gráfico abaixo. 



escrevendo o nome dos desenhos. 

 
Ciências – aula dia 15/10/2020 

O gráfico abaixo mostra o resultado da quantidade de pessoas que participaram de uma 
corrida de rua por idade (em anos). 

 
                            Menos de 20 anos                             De 20 a 60 anos                       Mais de 60 anos 
 
 

a- Quantas pessoas com mais de 60 anos de idade participaram da corrida? 
_____________________________________________________________________  
 

b- Quantas pessoas com menos de 20 anos participaram da corrida? 
______________________________________________________________________  
 

c- Quantas pessoas de 20 a 60 anos? 
______________________________________________________________________ 
 

d- Qual o total de pessoas participaram da corrida? 
______________________________________________________________________  
 

e- Qual o tipo de corrida que essas pessoas participaram? 
______________________________________________________________________ 
 
 
Matemática – aula dia 15/10/2020 

1- Observe os valores dos produtos abaixo. 



1- Leia o texto abaixo com atenção. 
Os Microorganismos ou Micróbios – OS FUNGOS 

 
2- Coloque V para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo. 

(     ) Alguns fungos são causadores de doenças que afetam a pele e os órgãos internos 
do corpo. 
 
(     ) Todos os tipos de fungos são prejudiciais à saúde dos seres vivos. 
 
(     ) Os fungos são seres vivos que se desenvolvem em lugares úmidos. 
 
(     ) Os fungos são encontrados em lugares muito secos. 
 
(     ) Alguns fungos são usados na produção de remédios. 
 
(     ) O mofo  não é um tipo de fungo. 
 
(     ) Alguns fungos são úteis na fabricação de pães, queijos, cervejas e vinhos.  
Matemática – aula dia 16/10/2020 

 
 

a- Qual é o produto mais barato? Quanto custa? 
________________________________________________________________________  
 

b- Qual é o produto mais caro? Quanto custa? 
________________________________________________________________________  
 

c- Quais os produtos comprados por Medidas de Capacidade (litro ou ml)? 
________________________________________________________________________
_ 
 

d- Quais os produtos acima compramos em 5 kg? 
________________________________________________________________________
_  
 

e- Qual o produto acima é de 1kg? 
________________________________________________________________________
_  
 

f- Quais os produtos acima pesam menos de 1kg? 
________________________________________________________________________
_  

Açúcar União 
Refinado  5kg 

R$ 12,00 

Arroz Camil 5kg 
R$ 26,50 

Feijão Carioca 

Kicalo 1kg 

R$8,00 

Farinha de Trigo 

Dona Benta 5kg 

R$ 14,00 

  

Macarrão Adria  

500g            

R$2,70 

 

Água Mineral 

500ml           

R$2,00 

Coca-Cola 2L           

R$ 8,20 Gelatina Royal 25g 

R$2,00 

Achocolatado 

Nescau 400g 

R$5,60 

Óleo de Soja 

Liza 900ml 

R$6,40 



1- Leia, interprete e resolva as situações problemas abaixo. 
 

a- Marcela foi ao mercado e comprou 4 caixas de chocolate para seus filhos. Cada  
caixa custou R$8,00 reais. Quanto Marcela gastou para comprar os chocolates? 
 
(     ) R$36,00 
(     ) R$32,00 
(     ) R$22,00 
 

b- Paulo comprou 2 pacotes de arroz, cada pacote custou R$27,00. Quanto Paulo  
gastou? 
 
(     ) R$ 84,00 
(     ) R$ 44,00 
(     ) R$ 54,00 
 

c- Tia Lucia já leu 735 páginas de um livro. Ainda faltam 382 páginas para ela  
terminar. Quantas páginas tem o livro? 
 
(     ) 1.117 
(     ) 1.127 
(     ) 1.137 
 

d- Uma fábrica tem 4.265 funcionários que trabalham durante o dia e 1.265 que  
trabalham a noite. Quantos funcionários há na fábrica? 
 
(     ) 7.530 
(     ) 5.530 
(     ) 8.530 
 

e- Em um trem viajavam 2.845 passageiros, em uma parada desceram 397  
passageiros. Quantos passageiros seguiram viagem? 
 
(     ) 1.448 
(     ) 448 
(     )2.448 

 

 
 
 
Português – aula dia 16/10/2020 

1- Leia o texto abaixo, responda as perguntas, depois faça um desenho sobre o 
texto. 



 
RECORTE A TABUADA COLE EM UM PAPELÃO OU CARTOLINA PARA QUE VOCÊ TENHA 
EM CASA PARA ESTUDAR. 



 
 

 



 

 

 

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

ATIVIDADES REMOTAS QUINZENAL 
REFERENTE AO 3º TRIMESTRE – 28/09/2020 À 16/10/2020 

4º ano 

 
 


