
 

 NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA  

Escola Municipal Professor Sebastião Vayego De Carvalho 

Nome do aluno:                                                                                          Semana 3 

Professor: Luciana, Abigail e Claudia Data: 17/03/2021 Turma: 4º ano A, B e C       
Componente Curricular: Matemática Entrega até :22/03/2021 

                                               

                                                Faça o cabeçalho todos os dias no início da aula  

                                    Escreva o nome da disciplina 

                                    Matemática                                                                                                                                                                                                 

1- Dia 19 de março Ribeirão Pires fará aniversário e como presente já recebeu 990 mudas de 

árvores em comemoração desta data tão especial.  Já foram plantadas 324 mudas. Quantas 

ainda faltam para plantar? 

Cálculo: 
 
 
 
 
 
  

Resposta: 

______________________________________________________________________________ 

2- Os alunos do 4º ano da nossa escola irão participar de uma única atividade cultural no dia do 

aniversário da cidade. 

Veja na tabela o que eles escolheram e depois faça o que se pede. 

 

ATIVIDADES 

 

 

ALUNOS 

TEATRO 15 

DANÇA 29 

CORAL 24 

GINÁSTICA 25 

 Agora responda: 

Quantos alunos há no 4º ano? ______________________ 

Qual foi a atividade mais votada? ____________________ 

Explique com suas palavras como você descobriu o total de alunos do 4º ano. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3- Pesquise e escreva por extenso quantos anos a cidade de Ribeirão Pires irá completar no dia 

19 de março.  

______________________________________________________________________________________________ 
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4- O aniversário é da cidade, mas quem ganha o presente é você! Muitos comércios estão 

fazendo queima de estoque. Dona Zilú foi numa loja e comprou dois eletrodomésticos por R$ 

150,00. Pagou a compra com uma cédula de R$200,00. Quanto ela recebeu de troco? 

Cálculo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta:______________________________________________________________________ 

5- No dia 19 de março 30 jipes farão um desfile pelas principais ruas da cidade. Cada jipe terá 3 

pessoas. Qual o total de pessoas que participarão desse desfile? 

Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6- Vamos praticar a leitura dos numerais? Leia e escreva como se lê. 

 45____________________________________________________ 

 54____________________________________________________ 

 99 ____________________________________________________ 

146____________________________________________________ 

164____________________________________________________ 

189____________________________________________________ 

199____________________________________________________ 

301____________________________________________________ 

310____________________________________________________ 

7- Dê o antecessor e o sucessor. 

____99____      ____179____      ____299____      ____489____     ____710____   ____999____ 


