
 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I 
Nome do aluno: Data: 04/09 

Semana: 
31/08 a 04/09 Professor: Caterine, Felipe, Maheli, Regiane e Sheila Turma: 4º ano A, B, C e D 

Componentes Curriculares: Matemática Entregar: Realizar a atividade no caderno, sem 
envio. 

Divisão 

 Sugestão de vídeo: https://youtu.be/eeHC5huj7vw 
 Preencher o encarte da página 251 do livro de matemática seguindo 

as orientações no vídeo sugerido. Colar no caderno para utilizar 
sempre que necessário. 

 Situações problemas: 
a) Para realizar uma festa em casa, Lucas comprou 7268 bexigas que deverão 

ser distribuídas em 6 ambientes diferentes da festa. Quantas bexigas ele 
conseguirá colocar em cada ambiente caso nenhuma estoure? 

 
 

 

R:________________________________________________________________ 

a) Para servir aos convidados Lucas comprou 5860 salgadinhos divididos 
igualmente em 5 sabores. Quantos salgadinhos de cada sabor Lucas 
comprou? 

 

 
 

          R:____________________________________________________ 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 
Nome do aluno: Data: 04/09/2020 Semana: 

31 de agosto a  
04 de setembro Professores: Maheli, Caterini, Sheila, Felipe e Regiane. Turmas: 4º anos  

A, B, C e D. 

Componentes Curriculares: Língua portuguesa Entregar: Realizar a atividade no caderno, 
não é necessário enviar foto.    

 
Hoje é dia de leitura: Leia em voz alta e com entonação. 

 
 A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve 
de cama seriamente enferma. E como não pudesse 
caçar, padecia fome das negras. 
 Em tais apuros imaginou um plano. 
 – Comadre irara – disse ela – corra o mundo e 
diga a bicharia que estou à morte e exijo que 
venham visitar-me. 

 A irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. 
 Vem o veado, vem à capivara, vem à cutia, vem o porco do mato. Veio também o jabuti. 
 Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu 
na poeira só rastos entrantes, não viu nenhum rastro sainte. E desconfiou: 
 – Hum!… Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a 
nossa querida onça doente, é ir rezar por ela… 
E foi o único que se salvou.                                               Monteiro Lobato 
Agora ouça a fábula: https://www.youtube.com/watch?v=EkhCHKC0W7Y 
Vocabulário: 
 Padecia: sofrer de dores físicas; estar doente.  
Finório: espertalhão, malicioso, sabido.  
Penetrar: entrar. 
 Principiaram: começaram  
Entrantes: que entra  
Saintes: que sai 
 

Vamos registrar no caderno... 
 

Ribeirão Pires, 04/09/2020. 
1) Qual é o título e o autor da fábula?  

__________________________________________________________________ 
2) Na fábula a moral não é aparente, contudo, uma possível moral poderia ser: 

(   ) Bem com o bem se paga. 
(   )O mal se paga com o bem.  

          (   ) Contra esperteza, uma esperteza e meia. 
3) Na cadeia alimentar a onça ocupa que posição? 

(    ) Produtora              (    ) Consumidora primária      (    ) Consumidora secundária  

As personagens: 

                Onça                                  Irara 

                        
Jabuti 



 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL ENGº CARLOS ROHM I 

Nome do aluno: Data: 31/08/2020 Semana: 

1 Professor: Solange Rosa e Eduardo Buzo Turma: 4º ano 

Componentes Curriculares: Educação Física Entregar: até 09/09 

 

 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   A obra em destaque retrata o brincar na arte. Ela chama-se JOGOS INFANTIS e é de Pieter 

BRUEGEL, mais conhecido como O VELHO. Famoso artista holandês do séc XVI, pintou esse 

quadro em óleo sobre painel de carvalho no ano de 1560. Hoje está no acervo de Viena. 

 

As respostas das questões 1 e 2 e o registro das atividades práticas, deverão ser enviadas em 

meu e-mail. 

 

1 - ESTE QUADRO FOI PINTADO HÁ 460 ANOS, MAS MUITAS BRINCADEIRAS DAQUELA 

ÉPOCA AINDA HOJE AS CRIANÇAS E ADULTOS BRINCAM. OBSERVE O QUADRO ACIMA 

E DÊ O NOME DAS BRINCADEIRAS QUE VOCÊ CONHECE. 

 

 

 

 

 

2 – PERGUNTE A SEUS PAIS OU AVÓS QUAIS ERAM AS BRINCADEIRAS DELES QUANDO 

TINHAM SUA IDADE?  

 

 

 

3 – REALIZE DUAS ATIVIDADES REPRESENTADAS NO QUADRO DE PIETER BRUEGEL. 

REGISTRE EM FOTOS OU VÍDEOS E ENVIE EM MEU E-MAIL. 

 

 

 

  


