
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 24

de 30  de agosto  a 3
de setembro.

Professor: Lucilene Sena Data: 31/8/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: Língua Portuguesa e
Matemática.

Entrega: Diariamente via whats app da
professora.

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira

31/8

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de Língua Portuguesa - gramática: sílaba tônica - livro didático Ápis
páginas 106 a 108.
Atividades de Matemática - cálculos e situação problemas envolvendo as 4
operações - livro didático páginas 108,109 e 122.
Aula de Educação Física com o professor Diogo.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades

(seguindo o exemplo que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula
do dia anterior.

3° Língua Portuguesa.

SÍLABA TÔNICA

LEIA COM ATENÇÃO AS PALAVRAS ABAIXO, OBSERVE AS COLUNAS AO
LADO E FAÇA UM (X) NA COLUNA QUE CORRESPONDE A CLASSIFICAÇÃO DA
SÍLABA TÔNICA.



Escreva o nome das figuras abaixo, destacando a sílaba tônica.

Sílaba tônica e livro didático Ápis páginas 106 a 108.

PÁGINAS 106 e 107- Sílaba e tonicidade, leia com atenção todas as informações das páginas para
responder às questões 1,2,3 e 4. As atividades poderão ter as respostas no próprio livro didático.

PÁGINA 108- leia com atenção a história em quadrinhas.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

Cálculos e situação problema envolvendo as 4 operações.

Uso do livro didático Nosso Livro de Matemática páginas 108,109 e 122.

PÁGINA 108 - Resolvendo problemas e realizando cálculos. Leia com bastante atenção todas as
informações que constam na página, faça os cálculos em seu caderno e registre as respostas no livro
didático.

PÁGINA 109 – Leia atentamente a história em quadrinhos e as demais informações que constam na
página após, faça os cálculos em seu caderno e registre as respostas no livro didático.

PÁGINA 122 – Desafio: resolva as situações problemas 1,2 e 3. Na atividade n° 4 descubra quais são
os números que completam cada um dos cálculos. N° 5, descubra quantas maneiras diferentes há para
pintar a figura.


