
ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE AGOSTO   
DIA 06 A 17 DE JULHO DE 2020  
PROFESSORA: MARISA SARETTO DE OLIVEIRA   
ALUNO (A):__________________________________________________________________ 4º ANO  
  
PORTUGUÊS  

1- Copie e responda:  

A refeição de Gil  

 

Gil, a águia-real, sobrevoa o campo. Deve trazer comida. Mas não encontra no campo... De repente, lá 
embaixo, vê um coelho. Gira, gira e vai em direção ao animal... Que desaparece sob um montinho. Gil aterrissa, 
gagueja e lamenta-se:  

__Como vou alimentar minha família?  

__Tenho uma ideia - diz o coelho, bem escondido - mas prometa que vai deixar minha família em paz.  

__Certo - assegura Gil - então, fale!  

__Perto do vilarejo - explica o coelho - o açougueiro guarda a carne atrás da sua casa.  

Você pode se aproximar-se facilmente e lá encontrará o seu almoço.  

Gil segue feliz para o vilarejo, onde escolhe um bife e também... Uma costela! - Obrigado, coelho! - 
grita Gil, voando para os picos montanhosos.  

  

Responda:  

   

1) Qual é o título do texto?  

R.___________________________________________________________________________________________  

  

2) Enquanto sobrevoava o campo, o que Gil encontra lá embaixo?  

R.____________________________________________________________________________________________ 

  

3) Quando Gil se lamenta perguntando-se como iria alimentar sua família, o que o coelho diz a ele?  

R._____________________________________________________________________________________________ 

  

4) O que o coelho faz para ajudar Gil?  

R:______________________________________________________________________________________________ 

  

5) Quando chega ao local o que Gil escolhe?  

R:_____________________________________________________________________________________________ 

  

6) Depois de pegar o alimento, para onde Gil voa?  

R:_____________________________________________________________________________________________ 

  

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 41 a 43, ler e responder.  

Escreva o seu bilhete no caderno de português seguindo as dicas da página 43.  

  

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 44 a 49, ler e responder.   

Escrever uma carta no caderno de atividades seguindo as orientações da página 48.  

  



APOSTILA - MÓDULO 2: Página 51 a 53, ler e responder.   

Substantivos primitivos e derivados.  

  

Copie no caderno o texto abaixo:  

  

 MATEMÁTICA  

1- Resolva os problemas:  

a) Num cacho havia 78 bananas. A mamãe deu uma dúzia e meia para a vizinha. Quantas bananas sobraram?  

OPERÇÃO:  

  

  

RESPOSTA: ______________________________________________________________________________ 

  

b) Um feirante encomendou duas unidades de milhar de peras, 9 centenas de abacaxis, 6 dezenas e meia de 
laranjas e 9 unidades de melancias. Quantas frutas ele encomendou?  

OPERAÇÃO:  

  

  

RESPOSTA: _______________________________________________________________________________ 

  

c) Ana comprou 39 caixas de morango. Cada caixa pagou R$ 16.00. Quanto pagou pela compra dos morangos?  

OPERAÇÃO:  



  

  

RESPOSTA: ____________________________________________________________________________ 

  

d) O dono de um supermercado comprou 3.680 kg de carne. Colocou a carne em 8 congeladores, quantos kg irá 
em cada congelador?  

OPERAÇÃO:  

  

  

RESPOSTA: _______________________________________________________________________________ 

  

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 105 a 119, ler e responder.   

OBS: A PÁGINA 117 NÃO REALIZAR AS ATIVIDADES.  

  

CIÊNCIAS  

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 183 a 187, ler e responder.   

O aproveitamento de alimentos.  

  

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 188 a 195, ler e responder.   

Alimentos ultra processados.  

  

HISTÓRIA  
APOSTILA - MÓDULO 2: Página 252 a 259, ler e responder.   

Os imigrantes e a formação de cidades no Brasil.  

  

GEOGRAFIA  

APOSTILA - MÓDULO 2: Página 277 a 282, ler e responder.   

A transformação das paisagens para obter matérias-primas.  

  

ENSINO RELIGIOSO  

1- Em seu caderno escreva uma oração agradecendo pelos alimentos que sua família possui.   

  

ARTES   

1- Recorte ou desenhe figuras de alimentos e faça uma bela colagem ou um belo desenho em seu caderno de 
desenho. Seja bem criativo.  



  


