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Quarta-feira 

 

  
         Gustavo é dono de uma granja. Todos os dias ele recolhe os ovos 
produzidos para abastecer os mercados da cidade. Tudo começou 
quando... 

Depois disso, Gustavo resolveu montar uma granja e o negócio deu certo. 

 

 

  

 

Nome do aluno:  Semana 20 
Professor: Mirianne, Mara, Elaine e Patrícia Data: 04/08/2021 Turma: 4° ano A, B, C e D 
Componente Curricular: Matemática. Entrega: foto da atividade via e-mail da professora 

SEMANA DAS 4 OPERAÇÕES 

1. Gustavo percebeu que 4 de suas galinhas puseram a mesma quantidade de ovos somando 
o total de 28 ovos em uma semana. Quantos ovos cada galinha botou? 

2. Na segunda-feira desta semana, Gustavo recolheu 420 ovos e precisará guardá-los em 
caixinhas de uma dúzia. De quantas caixas ele precisará? 

a) Terça-feira, 600 ovos recolhidos.                      b) Quarta-feira, 302 ovos recolhidos. 

3. Veja a coleta de ovos de outros dois dias e calcule quantas caixas de 12 ovos foram 
necessárias: 
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HOJE TEM DEVER DE CASA! 

 
 O dever de casa é uma ótima maneira de saber se você realmente entendeu o que 
foi trabalhado em aula. 

 

 

 

1) Resolva as divisões a seguir e envie para a professora para que ela possa saber se você 
realmente entendeu o conteúdo. É muito importante que você faça sem ajuda. Em caso de 
dificuldade, mande uma mensagem informando-a para que ela retome a explicação.  

 

a) 299 ÷ 23                                                 b) 455 ÷ 5                                      c) 378 ÷ 18 

 

 

  

 
 

 

 

Orientação:  



 
Engenheiro Carlos Rohm – Unidade I  

Rua 1º de maio, 170 Jd. Itacolomy Ribeirão Pires, SP - CEP:  
09402-510 Fone: 4828-1187 | E-mail:  

carlosrohm@yahoo.com.br  

ESCOLA E.M ENG. CARLOS ROHM – UNIDADE 1   

Nome do aluno:    Semana 20 

Professor: Lígia Mara   Data:02/08/2021 Turma: 4º ANOS   

Componente Curricular: Artes   Entrega até:   06/08/2021. Enviar para o e-

mail  

ligiaprofessora123@gmail.com  
  
  

  

No livro didático Projeto Presente Artes. Nos diferentes passos da dança, páginas 50,51,52,53 

e 54. Depois tire uma foto e envie para professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observar os movimentos dos passos, 

responder as questões.  

Seguir os passos para dançar break . 

 



 

 

 

 

 

 

Seguindo os passos do frevo. Nessa 

atividade você irá dançar o frevo 

acompanhando o passo a passo. 

O
b

servar as im
agen

s 

Faça a entrevista com sua 

família, e anote as respostas 

no livro didático. 


