
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

 
Nome do aluno:  
 Semana: 5 

Professoras: Patrícia Mendes/ Kika 
 

Data: 06/04/2021 Turmas: 4º A/B 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 

Entrega: 13/04/2021 
 

(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, 
observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda (cores, imagens, slogan, 
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, diagramação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto acima é um infográfico, você sabe o que é um infográfico? 
 
Por info entendemos informação, e por gráfico entendemos imagem, ilustração etc. Dessa forma, 

podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre 

determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio 

jornalístico atual. Partindo desse princípio, elabore um infográfico, numa folha sulfite, com as 

mesmas informações acima. Capriche. Ok?  

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

 
Nome do aluno:  
 Semana: 5 

Professoras: Patrícia Mendes/ Kika 
 

Data: 06/04/2021 Turmas: 4º A/B 

Componente Curricular: Matemática 
 

Entrega:13/04/2021 
 

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

Resolva as situações problema: 

1 – Pedro e sua irmã estão juntando dinheiro para comprar um computador que custa 1599 reais. 
Pedro tem 856 reais e sua irmã tem 397 reais. Quantos reais os dois têm juntos? Quantos reais 
faltam para eles comprarem o computador? Registre como você pensou. 

 

 

2 – Em uma adição, a primeira parcela é igual a 2589 e a segunda parcela, 3678. Qual é o total 
dessa adição? Registre como você pensou. 

 

 

3 – Joana tinha R$ 200,00 e gastou, dessa quantia, três notas de 20 reais, quatro notas de 10 reais 
e 0,50 centavos. Quantos reais sobraram? Registre como você pensou. 

 

 

4 – Luciana tem duas cédulas de R$5,00, quatro moedas de R$1,00, oito moedas de R$0,10 e 
cinco moedas de R$0,50. Somadas as cédulas e as moedas, quantos reais Luciana possui? 
Registre como você pensou. 

 

 

5 – Clara comprou três ingressos para o circo e pagou um total de R$ 27,00. Ela precisa cobrar o 
valor dos ingressos de duas amigas que irão com ela ao circo. Qual o valor que ela deve cobrar de 
cada uma? 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

 
Nome do aluno:  
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Componente Curricular: Geografia 
 

Entrega: 13/04/2021 
 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes 
escalas cartográficas. 

Mapeamento das instituições que prestam atendimento a pessoas com transtorno do 
espectro autista no Br 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura traz um retrato da distribuição destas instituições por Estado, segundo três categorias: 0 

a 12 serviços, 24 a 39 e mais que 40.  

1 – De acordo com a legenda acima, identifique: 

a) Os estados Mapeados em azul escuro e vermelho. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) As regiões que estão localizados. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


