
 

 

 

ATIVIDADE 1 – 

LÍNGUA  PORTUGUESA 

LIVRO PNLD 

ÁPIS – 4º ANO 

- PÁGINAS 52, 53   – LINGUAGEM E CONSTRUÇÃO DOS TEXTOS 

                                   LEIA COM ATENÇÃO OS ENUNCIADOS E RESPONDA ÀS  

                                   QUESTÕES 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
LIVRO PNLD 

NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA – 4º ANO 

 

- PÁGINA 41  –  VACINA TETRAVIRAL 

Analisar dados apresentados em tabela simples ou de dupla          
entrada 

 

ATIVIDADE 3 – INTERDISCIPLINAR  

                          (HISTÓRIA/GEOGRAFIA) 

 

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE 

Nome do aluno:  SEMANA 4 

22 À 26/03/2021 

Professor: CRISTINA Data: 25/03/2021 Turma: 4ºA 

Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA /  
                                   MATEMÁTICA/  
                                   INTERDISCIPLINAR  

Entrega: foto via zap 



 

 

- LIVRO (PNLD) 

ÁPIS – INTERDISCIPLINAR – 4º     ANO 

 

 

 

- PÁGINA 18 E 19 – 

 DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTAR O ESPAÇO  GEOGRÁFICO 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

A) Realizar a leitura dos textos e enunciados das páginas citadas          
acima. 

B) Responder individualmente às questões. 
C) Enviar foto para correção via WhatsApp. 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Realize a leitura:  
A origem da peteca  
A origem da Peteca vem dos índios nativos do Brasil, na maioria os que moravam               
em Minas Gerais, isso mesmo, os índios brasileiros foram os criadores do jogo de              
peteca, segundo registros históricos.Hoje o estado de Minas Gerais é considerado           
o berço da peteca.  

A história da peteca começa antes mesmo da chegada dos colonizadores            
portugueses em nosso país, os nativos da nossa terra já praticavam como diversão,             
ainda não era um jogo com competição ou um esporte.  
Os índios do Brasil faziam suas petecas com tocos de madeira ou palhas junto com               
penas de aves amarrados com cipós, muito bem feito para uma brincadeira            
recreativa entre os moradores da tribo.  

 



 

Os índios podem ter criado a peteca para a prática de esportes, brincadeiras com o               
objetivo de ganhar aquecimento no corpo durante o inverno, o aquecimento           
corporal mantinha os índios mais confortáveis durante o frio intenso do inverno.  
Originalmente o uso da peteca foi repassado por várias gerações e faz parte da              
cultura indígena, chegando aos dias de hoje.  
Atividade prática  
Agora construa sua própria peteca com materiais recicláveis, deixei algumas          
imagens para te ajudar. Você pode utilizar folha de caderno velho, revistas, jornais,             
sacolas etc. Use sua imaginação e se divirta!  

 

 

 



 

 

 


