
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data:08/09 à 11/09 Semana: 

2 Professor: CLAUDIA, ABIGAIL e LIGIA Turma: 4ºs ANOS 

Componentes Curriculares: CIÊNCIAS Entregar: ATÉ 14/09/2020 

 

 2 AULAS – CIÊNCIAS (QUARTA-FEIRA  09/09/2020) 

Proposta da atividade :Nesta aula, você irá utilizar o Livro Interdisciplinar - Àpis  

 Vamos entender um pouco sobre a importância das cadeias alimentares para o 
equilíbrio do Planeta, e entender que o Sol é fundamental para os seres vivos, pois 
fornece luz, calor e energia. 

 E também quase todos os seres vivos dependem do Sol para sobreviver. As 
plantas precisam de luz solar para fazer a fotossíntese, que é um processo 
realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para 
sobrevivência. 
 
 

               Cadeias Alimentares Simples:  Microrganismos  
 

                             Cadeia Alimentar Simples                                         Microrganismo      

 Você já ouviu falar em Cadeias Alimentares?  

Os seres vivos se alimentam e servem de alimentos para outros seres vivos. 

Essas ligações entre os seres vivos formam as cadeias alimentares. 

             Vamos lá, leia o texto e escreva o que se pede. 

 Páginas:  77, 78,79 e 80. 
. 

*Qualquer dúvida entre em contato com sua professora.  

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data:08/09 à 11/09 Semana: 

2 Professor: CLAUDIA, ABIGAIL e LIGIA Turma: 4ºs ANOS 

Componentes Curriculares: MATEMÁTICA Entregar: ATÉ 14/09/2020 

  

 2 AULAS DE MATEMÁTICA (QUARTA-FEIRA 09/09/2020) 
 Queridos alunos nestas atividades vocês usarão o caderno de classe ou de 

matemática. 
 Fazer o seu nome completo, com data e nome da disciplina. (imprimir a atividade é 

opcional). 

Atividade 1- Alimentação saudável 

Você sabia que: 

Os alimentos são recursos indispensáveis para a sustentação da vida. Funcionam 
como fontes de energia que mantêm o organismo ativo e com disposição para exercer 
diferentes atividades? 

OBSERVE A TABELA E DETERMINE O VALOR DAS SEGUINTES COMPRAS: 

Produto Preço do 
Kilo 

Quiabo R$ 1,70 

Batata R$1,20 

Pimentão R$1,50 

Tomate R$1,25 

 

a) 2kg de quiabo  + 2kg de batata =_________________________ 

 

b) 4kg de pimentão + 6kg de quiabo =_______________________ 

 

c) 5kg de tomate +  3kg de batata =_________________________ 
 
Faça seus cálculos nos espaços abaixo e coloque a resposta nas linhas acima: 
 



 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

Copie e responda no seu caderno. 

João fez uma pesquisa com os moradores da sua rua, para descobrir qual a fruta 
preferida deles. O resultado está no gráfico abaixo, observe e responda. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                   

 



 

 

 

     a)  Qual fruta recebeu mais votos? 
___________________________________________ 

     b) Qual foi a fruta preferida por 8 dezenas de pessoas? 
_______________________________ 

     c) Qual a diferença de votos entre a preferência por laranja ou abacaxi? 
__________________ 

 

 

Atividade 3 

     Situação problema. 

     Copie e resolva no seu caderno. Não se esqueça de colocar a resposta em forma 
de frase no final. 

    Uma distribuidora do Ceagesp tem 4550 laranjas para dividir em 25 caixas. Quantas 
laranjas caberão em cada caixa? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:________________________________________________________________ 

 

 

 

TERMINOU A ATIVIDADE? TIRE UMA FOTO E ENVIE PARA SUA 
PROFESSORA 

 

 

 

Cálculo: 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data: 08/09 à 11/09 Semana: 

2 Professor: CLAUDIA, ABIGAIL e LIGIA Turma:  4ºs ANOS A, 
B e C 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa Entregar: até 14/09/2020 

 
 1 AULA - LÍNGUA PORTUGUESA (QUARTA-FEIRA 09/09/2020) 

 

 Proposta da Atividade:  Nesta atividade você irá utilizar o Livro Didático 
Àpis 4º Ano. e o Caderno. 

                           Na aula anterior, fizemos a leitura do texto da página 105 – Porque temos 
que comer?  Existem muitas razões para você não torcer mais o nariz diante de um prato 
de comida. 

 Faça uma LISTA DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS 
(pode pesquisar, ou pedir ajuda de um adulto) 
 
 

  Utilizando o texto do livro, conte quantos parágrafos há neste texto e 
marque com um lápis de cor. Registre o valor total ao lado do texto no 
próprio livro. 

 Copie em seu caderno o 6º parágrafo.  

 

 

 

 QUALQUER DÚVIDA PROCURE O PROFESSOR DE SUA SALA. 
 


