
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data:21/09 à 25/09 Semana: 

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

Componentes Curriculares: MATEMÁTICA Entregar: ATÉ 28/09/2020 

QUINTA-FEIRA  24/09/2020 

 

3 AULAS MATEMÁTICA 

Hoje vocês usarão o caderno, coloque a data, o nome da disciplina e resolva as questões. 
(Imprimir é opcional) 

 
 
Proposta das atividades: Copie os exercícios no seu caderno e resolva 
 

1- A professora mediu alguns alunos da escola. Veja no quadro abaixo a altura desses 
alunos e responda as questões: 
 

ALTURA DE ALGUNS ALUNOS EM CENTÍMETROS 

CAIO ----------------------------------------------- 127cm 

LUIZ -------------------------------------------------152cm 

GILBERTO-----------------------------------------160cm 

JULIA -----------------------------------------------149cm 

MEIRE ----------------------------------------------158cm 

ROBERTA -----------------------------------------139cm 

 

a- Desses alunos quem é o mais alto? 

____________________________________________________________________ 

b- Quantos centímetros Meire é mais alta que Roberta? 

____________________________________________________________________ 



 

 

 

2- No final de semana Fábio e sua família foram passear num sítio. Chegando lá, 

foram explorar o local e durante o trajeto seu pai comentou que andariam 500m 

numa trilha até chegarem ao rio e depois mais 200m pela margem do rio até 

chegarem à cachoeira. 

Quantos metros terão que caminhar da trilha até a cachoeira? 

_____________________________________________________________________ 

3- A seguir está anotado o símbolo que representa cada unidade de medida de 
comprimento que mais usamos hoje. Escreva o nome delas. 
 

cm___________________________________________________________________ 

m____________________________________________________________________ 

km___________________________________________________________________ 

mm__________________________________________________________________ 

4- Leticia, Miguel, Isadora, Lucas e Gabriel são amigos. Moram próximos e suas famílias 

são muito amigas. Sempre que podem as crianças brincam juntas. No entanto, 

Letícia não é a maior. Isadora é maior que Leticia. Miguel é maior que Lucas. 

Gabriel é maior que Isadora. Lucas é menor que Leticia. Leticia é menor que 

Miguel. 

 Observe, pense e escreva os nomes na ordem em que aparecem na imagem. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

_____________________________________________________________________ 



 

 

 

5- A família de Gabriel viajou para o interior onde foram curtir o feriado prolongado de 7 

de setembro. Percorreram 427 km na ida e na volta deram um passada em outra 

cidade próxima, para visitarem parte da família que não viam há algum tempo e 

acabaram por percorrer 573 km na volta. Quantos quilômetros foram percorridos 

nessa viagem? 

Cálculo 

 

 

Resposta:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao término das atividades envie a foto para sua professora 



 

 

 

Nome do aluno: Data:21/09 à 25/09 Semana: 

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

Componentes Curriculares: LÍNGUA PORTUGUESA Entregar: até 28/09/2020 

QUINTA-FEIRA 24/09/2020 

1 AULA - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Proposta da Atividade: Nesta atividade, termos um desafio, escolha um integrante 
da sua família, e escreva uma carta, elogiando, e agradecendo tudo que essa pessoa 
faz por sua família.  
 

 Importante, a estrutura da carta, como já vimos em aulas anteriores, e capriche na 
letra, ganhar uma carta é sempre bom. Deixe a gratidão florescer 
 
 
 
 
  FLORESCER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data:21/09 à 25/09 Semana: 

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

Componentes Curriculares: HISTÓRIA Entregar: até 28/09/2020 

QUINTA-FEIRA 24/09/2020 

1 AULA – HISTÓRIA  
 Proposta da Atividade: Nesta aula vamos continuar estudando sobre a contribuição 

cultural dos portugueses para o Brasil.  
Utilizaremos o Livro Interdisciplinar Ápis 4º ano. 
 
Portugueses no Brasil Independente   

Curiosidades: Os portugueses trouxeram para o Brasil a maneira de cultivar a cana- 
de- açúcar, laranja, a couve, o trigo e muitos temperos, além do hábito de criar 
galinhas para obter carne e ovos e de comer carne de boi, de carneiro e de cabrito. 

 
 Leitura: página 92  -  responder questão 1 e 2  

 
*OBSERVAÇÃO: Na questão 2 faremos uma adaptação da atividade 
Pesquise 2 curiosidades sobre as famílias portuguesas no Brasil. 
Tire foto da sua resposta e envie para sua professora, vamos compartilhar 
no grupo as descobertas. 

  

       História da Família 

 

Desta vez, vamos ao túnel do tempo, se tiver alguma foto 

Antiga, de seus familiares, ou de vocês, e desejarem 

 Compartilhar, ficaremos felizes.  

Caso não queira compartilhar, não tem problema, mas que tal reunirem-se em família para 
rever algumas fotos e contar histórias. #ficaadica  


