
Escola Municipal 1º de Agosto, dia 04 de maio de 2020. 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

Aluno (a): 

4º ANO 

PORTUGUÊS 

1-Copie o texto e faça a leitura: 

Os olhos 

 Uma jovem mãe preparava o jantar com a mente totalmente concentrada no que 

estava fazendo, preparava as batatas fritas, estava trabalhando com afinco para preparar um 

prato que as crianças apreciavam muito. 

 As batatas fritas eram o prato preferido dos seus filhos menores, tinha tido um intenso 

dia na escola infantil e contava a sua mãe o que tinha visto e feito, a mãe  respondia-lhes, 

distraidamente com monossílabos e murmúrios. 

 Alguns instantes depois sentiu puxar pela saia e ouviu:* Mãe!*  A mulher acenou que 

sim com a cabeça e murmurou uma palavra, sentiu puxar pela saia e ouviu de novo * Mãe!* 

respondeu-lhe mais uma vez brevemente e continuou imperturbável a fritar as batatas. 

 Passaram-se cinco minutos, a criança agarrou-se a saia da mãe e puxou com todas as 

forças, a mulher foi obrigada a inclinar-se para o filho, a criança pôs as suas mãos no rosto da 

mãe, aproximou-se do seu e disse: 

 Mãe, escuta-me com os olhos! 

OBS: Escutar alguém com os olhos significa dizer-lhe: * Tu és importante para mim*. Todas 

as coisas importantes passam através dos olhos. Talvez por isso é que se costuma dizer que 

os olhos são o espelho da alma. 

Copie e responda as perguntas: 

1) Qual é o título do texto? 

R: 

2) O que a mãe fazia na cozinha? 

R: 

3) Qual o prato preferido das crianças? 

R: 

4) Escutar alguém com os olhos significa o que? 

R: 

 

CIÊNCIAS 

APOSTILA: Página 181-182-183-184 ler com atenção 

APOSTILA : Página 185-186-187 fazer as atividades na apostila 



Escola Municipal 1º de Agosto, dia 05 de maio de 2020. 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

Aluno (a): 

4º ANO 

MATEMÁTICA 

1-Circule o número em cada situação que representa o valor posicional a que se refere 

EX: 123=     2          20          200 

392=     3          30          300 

698=     6           60         600 

873=     3           30         300 

476=     7           70         700 

934=     9           90          900 

541=     4           40           400 

 

2- APOSTILA DE PORTUGUÊS  

Página 60 até 65 ler o texto: Chico Poeta 

Página 66 até 68 responder as perguntas. 

 

3-APOSTILA DE HISTÓRIA  

Na página 231 até 236, leia o texto  

 Responda as questões da página 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Municipal 1º de Agosto, dia 06 de maio de 2020. 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

Aluno (a): 

4º ANO 

PORTUGUÊS 

Copiar o texto: 

Dia das mães 

Amanhece no dia das mães. Os amiguinhos planejam colher flores selvagens 

no Prado dos Pirilampos. 

Depois eles vão fazer lindos buquês e dar para as mães quando elas 

acordarem. 

- Horácio, você está atrasado outra vez! - exclama a girafa Giro, quando o 

hipopótamo Horácio finalmente chega. 

- Estamos todos aqui agora - Giro anuncia. - Vamos! 

O Prado está cheio de flores coloridas balançando com a brisa. 

- Minha mãe adora amarelo! - diz a ovelha Babi, pegando muitos botões de 

um amarelo vivo. 

- A minha gosta de margaridas - comenta a cobra Silvia, que vai até um 

local que está repleto delas. 

- A minha mãe gosta de todas as flores! - o dinossauro Dino comenta 

baixinho enquanto pega uma flor depois da outra. E mais uma... E mais uma... 

Os amigos trabalham com rapidez. Antes de o sol estar a pino, cada um já 

tinha feito um lindo buquê. 

Menos Dino, o especialista em jardinagem. Ele havia apanhado tantas flores 

que não conseguia carregar tudo. 

- Venha aqui, eu ajudo você - a ovelha Babi ri. Ela pega um feixe para 

ajudar Dino a carregar. - Você pegou muitas! Que bom que deixou algumas. 

- Minha mãe vai amar! – ri Dino. E lá vão eles para casa. 

Que presentes adoráveis para o dia das mães! 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R.------------- 



2) Amanhece no dia das mães.  O que os amiguinhos planejam fazer? 

R.----------------- 

3) O que os amigos vão fazer com as flores? 

R.------------------ 

4) Como está o Prado dos Pirilampos nesse dia das mães? 

R.-------------- 

5) Qual a cor preferida da mãe da ovelha Babi? 

R.---------------- 

6) Que tipo de flor a mãe da cobra Silvia gosta? 

R.---------------- 

7) Os amigos demoram muito para apanhar as flores? 

R.----------------- 

8) Por que Dino não conseguia carregar seu buquê? 

R.------------------- 

 

MATEMÁTICA 

Arme e efetue as adições: 

426+263= 

316+148+= 

189+30= 

509+256= 

248+629= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Municipal 1º de Agosto, dia 07 de maio de 2020. 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

Aluno (a): 

4º ANO 

ENSINO RELIGIOSO 

Copiar o texto: 

O amor 

 O amor tem total importância em nossas vidas, é o sentimento mais bonito que o ser 

humano possui. 

  É com amor que devemos fazer tudo: estudar, trabalhar e brincar. Devemos amar as 

pessoas de nossa família e amigos, tratar com amor todos os animais, respeitando cada um e o 

seu direito de um lugar no mundo. 

 

1- Escreva o nome das pessoas que você ama, escolha uma delas e faça uma mensagem 

carinhosa para ela. 

R--------------------- 

 

GEOGRAFIA 

APOSTILA: Pág. 300 a 302 

Resolva as atividades a mais dessas páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Municipal 1º de Agosto, dia 08 de maio de 2020. 

Diretora: Adriana Maria Tonial Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

Aluno (a): 

4º ANO 

    PORTUGUÊS 

1- Agora acrescente S ou SS nas palavras abaixo: 

a) Mo__ca 

b) Pá__aro 

c) Pa__a 

d) Ve__tido 

e) I__ca 

f) __eis 

g) Pa__ado 

h) Pa__arela 

i) Pê__ego 

j) Pi__ta 

k) Ago__to 

l) Ma__tigar 

m) O__o 

n) Dino__auro 

o) Gira__ol 

MATEMÁTICA 

2- Resolva os problemas: 

A) Marta fez 284 brigadeiros e uma centena de beijinhos para o dia das mães, quantos 

doces ela fez? 

  

B) Do total dos doces que Marta fez no dia das mães, comeram 242, quantos sobraram? 

 

ARTES 

 

1- Assista ao vídeo e faça um desenho para sua mãe. 

 

Link para assistir o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Te2md2_ecA&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Te2md2_ecA&feature=youtu.be

