
 
 

 

 

Quinta-feira - 28/10/2021 – Língua Portuguesa  

Faça a leitura com atenção das frases e as escreva na ordem dos fatos ocorridos na história em 
seu caderno. 

Chapeuzinho Vermelho 

  

 
Fonte:http://anaaliceflopes.blogspot.com/2013/04/atividades-do-conto-chapeuzinho-vermelho.html  

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA  
Nome do aluno: Semana 32 
Professor: Adriana e Valkíria Data:28/10/2021 Turma: 4º ano 
Componente Curricular: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Entrega: 29/10/2021 

Devolutiva: enviar as fotos das atividades no whatsapp da professora onde será feito as interações 



 
 

 

 

Matemática   

 

Faça no caderno as colunas e responda quando é o dobro (2X) e o triplo (3x) de cada número: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ciências  

Pontos Cardeais 

Os pontos cardeais são os quatro rumos principais para indicar direção, relacionados com a 
posição do Sol: Norte, Leste, Sul e Oeste. São chamados de cardeais por serem as principais 
indicações de direção. ... Ao estender o braço direito para leste e o esquerdo para o oeste, à 
frente teremos o Norte e às costas o Sul. 

Responda as atividades propostas na atividade abaixo. 

 

 
Fonte:http://pedagogiccos.blogspot.com/2018/07/pontos-cardeais-e-colaterais-atividades.html  



ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA

Nome do aluno: Semana 32

Professora: JÉSSICA Data: 25/10/2021 Turma: 4° A/B

Componente Curricular: Inglês Entrega: 29/10/2021

HALLOWEEN - OCTOBER 31st
No dia 31 de Outubro é comemorado o Halloween em vários países falantes da língua

inglesa.

Conhecido como o Dia das Bruxas, o nome dessa celebração vem de “All Hallows’s

Eve”, e significa “Véspera de Todos os Santos”, já que é uma comemoração feita um dia antes

do Dia de Todos os Santos que acontece no dia 01 de Novembro.

Nesse dia é tradição se fantasiar e pedir doces de casa em casa dizendo TRICK OR

TREAT (Doces ou travessuras!)

Nesse vídeo você pode conhecer algumas pronúncias e mais algumas curiosidades

sobre o Halloween: https://www.youtube.com/watch?v=8869Oc_0Hj4 Algumas palavras

relacionadas ao Halloween:

BAT GHOST SKELETON PUMPKIN SPIDER

WITCH
SPIDER WEB CANDY BLACK CAT WITCH HAT

ACTIVITY: No caderno ou em uma folha de sulfite faça um desenho sobre o
Halloween.



HAPPY HALLOWEEN!


