
 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

Terça- Feira 23/03 

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades em seu caderno (seguindo o 
exemplo que já consta em seu caderno). 

2° ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO ÁPIS DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

Retomando com as atividades do livro didático de língua portuguesa, páginas           
40 até 42. 

Páginas: 40 – Leia com atenção um trecho da música Gualín e depois             
acompanhe acessando o link. Após responda as questões 1,2 e 3 no próprio             
livro didático. 

Ouça a música Gualín acessando o LINK abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fcAy6ubONx4 

 

Páginas: 41 – Nesta página falaremos de sílabas, faça atentamente a leitura e 
responda as questões no próprio livro didático. 

ATENÇÃO, registre a informação abaixo em seu caderno.  

 

Esta informação consta no início da página 41. 

Páginas: 42 – Registre em seu caderno as informações que constam no início 
da página. 

 

A atividade n°4 responder no livro, a última deverá ter resposta no caderno. 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 
Nome do aluno:  Semana 4 de 

22 a 26 de março 
Professor: Lucilene Sena Data: 22/03/2021 Turma: 4º A 

Componente Curricular: Língua Portuguesa e 
Matemática 

Entrega: Diariamente via whatsapp da 
professora. 

https://www.youtube.com/watch?v=fcAy6ubONx4


 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA  

Terça- Feira 23/03 

RELEMBRANDO MEDIDAS DE TEMPO 

O Tempo e suas divisões. 
 

Atualmente usamos a divisão do tempo em anos, meses, dias e horas. 
A semana refere-se ao tempo de duração das fases da lua (7 dias). 
O mês possui 30 ou 31 dias e está relacionado com a volta que a lua completa                 

em torno da terra. 
O ano, com seus 365 ou 366 dias, refere-se ao tempo que a terra demora para                

dar uma volta completa em torno do sol.  
O dia é o intervalo de tempo para que a terra complete uma volta em torno de                 

seu eixo, que dura 24 horas. 
O relógio 
O relógio é o aparelho que mede os intervalos de tempo: horas, minutos e              

segundos.  
Dividimos as 24 horas do dia em 24 partes iguais, e cada parte damos o nome de                 
horas (h). 

Dividimos a hora em 60 partes iguais e cada parte damos o nome de minutos               
(min). 

Dividimos os minutos em 60 partes iguais e cada parte damos o nome de              
segundo (s). 

Para isso foi inventado o relógio, que é uma das mais antigas invenções             
humanas. 

Hoje usamos os relógios de ponteiro (chamados de analógicos) e os relógios            
digitais. 

Para verificar as horas em um relógio analógico precisamos nos atentar aos            
ponteiros, lembrando que o PONTEIRO GRANDE marca os minutos e o ponteiro            
PEQUENO marca as horas.  

 

 

ACESSO O LINK PARA OBTER MAIS EXPLICAÇÕES SOBRE MEDIDAS DE 
TEMPO.  

       https://www.youtube.com/watch?v=VUROJFvcIfw 

 

 

 

Uma hora tem                              60 minutos 
Meia hora tem                             30 minutos 
Um quarto (1/4) de hora tem      15 minutos 
Um dia tem                                   24 horas 

https://www.youtube.com/watch?v=VUROJFvcIfw


 

 

 

1) Ilustre (desenhe) o relógio, observe-o e complete as frases. 
 

  
 
A) Os números do relógio vão de 1 até............... 

B) Quantos ponteiros tem? .................  
C) Como são os ponteiros? ..............    

D) Enquanto o ponteiro grande dá uma volta inteira, o pequeno vai de 

um........... ao.............. . 
E) O ponteiro pequeno marca as ........... . o ponteiro grande marca 

os................ .  
F) O relógio está marcando................ horas. 

G) O ponteiro pequeno está apontando para o número................ 
H) O ponteiro grande está apontando para o número...................   

  

2) De acordo com o relógio digital marque as horas no relógio de ponteiro: 

 

 

 

 

 

 


