
 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 27 de abril de 2020 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

 Aluno (a): __________________________________________________________ 4º ano 

Segunda-feira 

Queridos alunos, nesta semana o tema do nosso trabalho será o Dia dos Trabalhadores. Data 

muito importante para a valorização dos profissionais que produzem o que precisamos para 

viver.  

PORTUGUÊS  

1- Leia o texto com atenção:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Agora copie e responda as questões no seu caderno:   

  

a) O que Maricota queria aprender?   

R:________________________________________________________________________  

   

b) Quais animais receberam o talento de cantar?   

R:________________________________________________________________________  

   

c) Que pássaro se ofereceu para ajudá-la?   

R:________________________________________________________________________ 

   

d) O que a centopeia fez depois de realizar parte de seus sonhos?    

R:_______________________________________________________________________  

  

MATEMÁTICA  

   

 3- Resolva os problemas:   

a) Seu Francisco é agricultor e está colhendo uma roça de milho. Já colheu 39 sacas e ainda 

faltam aproximadamente 178 sacas. Quantas sacas de milho seu Francisco colherá nesta 

roça?      

  

  

  

 Resp:____________________________________________________________________ 

  

b) Inácio é pedreiro está construindo um galpão. Ele comprou 350 tijolos mas vai precisar de 

960. Quantos tijolos ele ainda precisa comprar?   

   

   

   

   

  Resp:____________________________________________________________________ 

   

 



 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 28 de abril de 2020 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira  

Aluno (a): ___________________________________________________________4º ano 

Terça-feira 

 

Vamos conhecer um pouco da história:   

 Copie o texto no seu caderno:   

  
 

 



 

1- Numere as profissões aos objetos que tem a ver com seu trabalho: 

 

   

(1) professor   

(2) costureira  

(3) sorveteiro  

(4) cantor  

  

     

  

 

 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 29 de abril de 2020 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

 Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

 Aluno (a):___________________________________________________________ 4º ano 

Quarta – feira 

1- Desembaralhe as letras de cada linha e descubra qual profissão está escondida:   

Eminoâcc –  __________________________ 

Ornipt –  _____________________________ 

 Nejririaod –  _________________________ 

Dpcoeasr-  ___________________________ 

Cavieroh -  __________________________ 

  

 Escolha 2 dessas profissões e forme frases: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

 

 

(    ) gelo   

(    ) caderno   

(    ) tecido   

(    ) microfone    

(    ) caneta    

(    ) modelo   

(    ) giz    

(    ) refresco    

(    ) melodia    

(    ) molde   

(    ) sabor   

(    ) linha    

(    ) música   

(    ) aluno    

(    ) roupa    

(    ) escola    

(    ) sorvete    

(    ) canção    

(    ) tesoura    

(    ) quadro    



 

2- Arme e resolva as operações:  

a) 3245+ 1357=   

b) 765+247=   

c) 9643 + 3456=   

d) 4361+3216=   

 

 

Escola Municipal 1º de Agosto, dia 30 de abril de 2020.  

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia  

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

 Aluno (a): ___________________________________________________________4º ano 

Quinta - feira 

1- Copie e responda no caderno:   

a) Sou navegante dos mares:   

b) Eu deixo tudo colorido:   

c) Eu construo casas:   

d) Eu tenho uma voz doce:   

e) Eu protejo as pessoas das chamas:   

 

2 - Agora copie e responda as adivinhas:   

   

3- Faça uma lista de profissões, procure escrever o máximo que conseguir:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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