
Escola Municipal 1º de Agosto 

Diretora: Adriana Piaia 

Professora: Marisa Saretto de Oliveira 

Aluno (a):_____________________________________________________________________4º ano 

Atividades de 07 a 18  de setembro de 2020 

 

MATEMÁTICA 

 

1- Copiar e resolver: 

a) A soma de dois números é 2.826. Um deles é 728. Qual é o outro número? 

Operação: 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________________________________ 

 

b) Multiplique 89 por 74 e o resultado divida por 9. 

Operação: 

 

 

Resposta:___________________________________________________________________ 

 

c) No dia 7 de setembro de 1.822 o Brasil se tornou independente de Portugal. Há quantos anos 

comemoramos esse fato? 

Operação: 

 

 

 

Resposta: _________________________________________________________________ 

 

d) No desfile de 7 de setembro para comemorar o dia da Pátria desfilaram 39 entidades, cada 

uma com 27 pessoas, quantas pessoas participaram do desfile? 

Operação: 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2- Leia com atenção e encontre a dica mais fácil para iniciar o desafio. Faça o desenho das 

meninas e copie as dicas para descobrir quanto cada uma tem. 



 

 

APOSTILA: Página 145 a 149 ler e responder. 

APOSTILA: Página 152 ler e responder-  Gráficos. 

APOSTILA: Página 153 a 166 ler e responder. -Atividades a mais. 

 

PORTUGUÊS  

 

1- Leia e copie o poema Brasil. 

Lembre: Cada estrofe pule uma linha. 

 



 
 

 

2- Encontre no poema Brasil uma palavra que rime com:  

a) Natureza: 

b) Final: 

c) Geleiras: 

d) Couro: 

e) Abril: 

 

 

 

APOSTILA: Página 79 a 90 ler e responder. 

Atividades a mais. 

• Obs.: As páginas 84, 85 e 86 não precisa fazer. 

 



 

CIÊNCIAS 

 

 APOSTILA: Página 217, 219, 222, 223 e 226 ler e responder. 

 

HISTORIA E ENSINO RELIGIOSO 

 

7 de setembro  
                 Independência do Brasil  
 

Era 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, D. Pedro bradou: "Independência ou 
Morte". 

Ficamos livres de Portugal. O Brasil ia ser governado por sí, ter suas próprias leis, ser dono de 
suas riquezas. 

No dia 7 de setembro comemora-se o Dia da Pátria. 
Agora 198 anos após este fato histórico, precisamos resgatar essa liberdade e as novas gerações 

precisam ser orientadas sobre o valor e o respeito indispensáveis a nossa pátria, que apesar das crises é 
a terra onde nascemos e vivemos. 
 
Responda: 
 

1- Nossa pátria chama-se: 
(   ) Brasil  
(   ) Portugal  
(   ) São Paulo  
 

2-  A independência do Brasil ocorreu: 
(   ) 17 de maio 
(   ) 21 de abril 
(   ) 7 de setembro  
 

3-  Quem proclamou a Independência do Brasil: 
(   ) D. João  
(   ) D. Pedro I 
(   ) D. Manoel  
 

4- Ouça e cante junto nosso Hino Nacional vendo o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=2kCIwaIdZjc&feature=youtu.be 

 

 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos 
Brilhou no céu da pátria nesse instante 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte 
Em teu seio, ó liberdade 
Desafia o nosso peito a própria morte! 

https://www.youtube.com/watch?v=2kCIwaIdZjc&feature=youtu.be


Ó Pátria amada 
Idolatrada 
Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido 
A imagem do Cruzeiro resplandece 

Gigante pela própria natureza 
És belo, és forte, impávido colosso 
E o teu futuro espelha essa grandeza 

Terra adorada 
Entre outras mil 
És tu, Brasil 
Ó Pátria amada! Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada 
Brasil! 

II 

Deitado eternamente em berço esplêndido 
Ao som do mar e à luz do céu profundo 
Fulguras, ó Brasil, florão da América 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores 
Nossos bosques têm mais vida 
Nossa vida, no teu seio, mais amores 

Ó Pátria amada 
Idolatrada 
Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado 
E diga o verde-louro dessa flâmula 
Paz no futuro e glória no passado 

Mas, se ergues da justiça a clava forte 
Verás que um filho teu não foge à luta 
Nem teme, quem te adora, a própria morte 

Terra adorada 
Entre outras mil 
És tu, Brasil 
Ó Pátria amada! Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada 
Brasil! 

                                                   Composição: Joaquim Osório Duque Estrada.   

 



 

5- Agora escreva uma frase sobre a importância de cuidar bem da nossa linda Pátria, O Brasil. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ARTES 

 

 

Observe a imagem abaixo: 

 

 

 Faça um lindo desenho sobre nossa pátria. 


