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Quinta-feira – 1 de outubro 

 3 AULAS DE MATEMÁTICA 

Nestas atividades vocês usarão uma folha de sulfite ou do próprio caderno. 

 

 
PROPOSTA DA ATIVIDADE: 

LEIA TODAS AS EXPLICAÇÕES ANTES DE INICIAR. 

Vocês farão um pequeno mural para finalizar nosso estudo sobre as unidades de medidas mais 

usadas. 

1- Divida a folha em quatro partes iguais e monte um esquema seguindo o modelo abaixo. 

Exemplo: 
 

MEDIDAS DE MASSA MEDIDAS DE CAPACIDADE 

MEDIDAS DE TEMPO MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

 

2- Em jornais, revistas ou panfletos de ofertas, selecione 1 anúncio de produtos vendidos em 

gramas ou quilogramas, 1 anúncio de produtos em litros ou mililitros e cole nos espaços 

determinados. 

3- Pesquise na internet, jornais ou revistas, uma notícia/anúncio/curiosidade que envolva 

medidas de tempo e outro que envolva medidas de comprimento. Cole ou copie a 

notícia/anúncio/curiosidade nos lugares determinados. 

Capriche! 

 

 
Terminou? Tire uma foto e envie para sua professora. 

MEDIDAS DO DIA A DIA 



 

 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno: Data: 28/09 à 02/10 
Semana: 

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

Componentes Curriculares: História Entregar: até 05/10/2020 

Quinta-feira 01 de outubro 

Proposta da atividade: Nesta aula de História, vamos estudar um pouco mais sobre a influência 

dos Bandeirantes na história do Brasil. 

Utilizaremos o livro Interdisciplinar páginas 128 e 129. 

 

 
Atividade 1: Leitura 

Como você já viu, os Bandeirantes foram desbravadores e povoadores das áreas mais distantes 

do território brasileiro, iniciando a integração do litoral com o interior do país. No entanto, eles 

capturavam indígenas para ser escravizados, e muitas vezes dizimando comunidades indígenas 

que se opusessem a eles. 

Os Bandeirantes, são importantes por fazerem parte da história do nosso país, como um grupo que 

fez diversas expedições que foram intituladas de “Bandeiras”, na época do Brasil colonial, com a 

finalidade de encontrarem índios e os fazerem se tornarem escravos. 
 
 
 

Perigrinacultura.wordpress.com 

 

 
Agora é com você 

Leia no livro Interdisciplinar nas páginas 128, 129 e responda as questões 1 e 2 

Na questão 1, a linha colorida a ser traçada deverá partir da cidade de São Paulo seguindo o rio 

Tietê na direção de Mato Grosso do Sul, contornar o país próximo á fronteira do Paraguai e ir para 

o norte em direção ao atual estado de Rondônia, acompanhar os Guaporé, Madeira e Amazonas e 

chegar à cidade de Belém, no Pará. 

Dúvidas, consulte sua professora! 
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1 AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Proposta da atividade: Nesta aula vamos continuar a estudar sobre o gênero textual 

Carta, observando o uso dos pronomes para evitar repetições no texto. 

 Usaremos o livro Ápis,  página 131. 

 

 Qualquer dúvida entre em contato com a sua professora. 
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