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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

 
A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos os dias da 

semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar. 

 

PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-feira 
05/10 

Terça -feira 
06/10 

Quarta-feira 
07/10 

Quinta-feira 
08/10 

Sexta-feira 
09/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Criar texto em 
forma de 
história em 
quadrinhos. 
 
GEOGRAFIA 
- Analisar o 
mapa do Brasil. 

MATEMÁTICA 

- Resolver 
atividades 
relacionadas a 
medidas de 
tempo. 
 
HISTÓRIA 
- Relembrar a 
história da 
Independência 
do Brasil. 
 

CIÊNCIAS 

- Conhecer a 
função de 
determinados 
alimentos no 
organismo. 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 

- Buscar a 
entender o ser 
humano com 
toda sabedoria 
como 
aprendizado 
para conviver 
melhor. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Interpretar o 
texto A 
assembleia 
geral dos ratos. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

- Estimular 
coordenação 
motora e 
agilidade. 

MATEMÁTICA 

- Realizar 
cálculos 
relacionados 
ao sistema 
monetário. 
 
ARTES 
- Identificar e 
diferenciar as 
cores quentes e 
frias. Perceber as 
sensações que as 
cores podem 
suscitar. 

 
SEGUNDA SEMANA 

Segunda-feira 
12/10 

Terça -feira 
13/10 

Quarta-feira 
14/10 

Quinta-feira 
15/10 

Sexta-feira 
16/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Resolver 
atividades 
ortográficas. 
 
GEOGRAFIA 
- Relacionar 
estado, capital e 
siglas. 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
atividades de 
números 
ordinais. 
 
HISTÓRIA 
- Brincar em 
família 
relembrando 
de brincadeiras 
que fizeram 
parte da 
infância dos 
pais. 
 

CIÊNCIAS 
- Ler e 
responder as 
questões do 
texto. 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 

- Buscar a 
entender o ser 
humano com 
toda sabedoria 
como 
aprendizado 
para conviver 
melhor. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

- Produzir um 
texto tendo 
como referência 
a poesia. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Estimular 
coordenação 
motora e 
agilidade. 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
cálculos 
matemáticos 
 
ARTES 
- Identificar e 

diferenciar as 

cores quentes e 

frias. Perceber as 

sensações que as 

cores podem 

suscitar. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-feira 
19/10 

Terça –feira 
20/10 

Quarta-feira 
21/10 

Quinta-feira 
22/10 

Sexta-feira 
23/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Organizar os 
parágrafos do 
texto. 
 
GEOGRAFIA 

- Ler e resolver 
questões sobre 
atividades 
econômicas. 

MATEMÁTICA 

- Utilizar o jogo 
Tangram como 
desenvolvimen
to de 
habilidades. 
 
HISTÓRIA 
- Ler e resolver 
questões sobre 
atividades 
econômicas. 

CIÊNCIAS 

- Completar a 
tabela com 
recorte dos 
alimentos. 
 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar texto. 
 
ED. FÍSICA 
- Estimular 
coordenação 
motora e 
agilidade. 

MATEMÁTICA 

- Resolver 
atividades dos 
sólidos 
geométricos. 
 
ARTES 
- Estimular a 

imaginação e 

expressão, além 

de divertir, 

entreter e relaxar. 

 

 
QUARTA SEMANA 

Segunda-feira 
26/10 

Terça -feira 
27/10 

Quarta-feira 
28/10 

Quinta-feira 
29/10 

Sexta-feira 
30/10 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar 
texto. 
 
GEOGRAFIA 

- Ler e resolver 
atividades 
referentes ao 
início do 
comércio. 

MATEMÁTICA 

- Resolver 
cálculos 
relacionados 
ao sistema 
monetário. 
 
HISTÓRIA 
- Ler e resolver 
atividades 
referentes ao 
início do 
comércio. 

CIÊNCIAS 

- Resolver 
atividades 
relacionadas a 
uma boa 
alimentação. 
 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Produzir um 
texto seguindo 
orientações. 
 

MATEMÁTICA 

- Realizar 
cálculos 
matemáticos. 
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Dia 05/10  

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 45 min. 
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Agora é sua vez! Preste atenção nos desenhos e crie falas para a história 
em quadrinhos.    
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GEOGRAFIA – Tempo aprox.: 45 min. 

 

dasd  

 

dassda  

 

lghj  

ggegggeo  
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Dia 06/10  

MATEMÁTICA -  Tempo aprox: 60 min. 

 

MEDIDAS DE TEMPO 

1- Estime o seu tempo 

Pedro gasta, mais ou menos, 15 min. para merendar. E você? Quanto tempo gasta para: 

a) Merendar 

(   ) 20 min.    (   ) 1 hora       (    ) 5 min. 

b) Vestir o uniforme 

(   ) 1 min.     (   ) 10 min.        (    ) 1 hora 

c) Dormir 

(   ) 40 min.   (   ) 3 horas        (   ) 8 horas 

2- Complete as tabelas 

HORAS MINUTOS 

1 60 

2  

 180 

4  

5  

MEIA  

3- Uma partida de futebol é dividida da seguinte maneira: 

1º tempo: 45 min. Intervalo: 15 min. 2º tempo: 45 min. 

 

a) Ao todo, há quantos minutos, em uma partida de futebol? 

Cálculo: 

 

Resposta: 
........................................................................................................................................ 

b) Quando o juiz prorroga o 2º tempo , em 2 min. no 2º tempo, qual a duração do 2º 

tempo? 

Cálculo: 

MINUTOS SEGUNDOS 

1 60 

2  

3  

4  

 300 

 360 
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Resposta:....................................................................................................................... 

c) Em alguns campeonatos, quando há empate no tempo regulamentar,tem – se uma 
prorrogação de 30 min. e um intervalo de 5 min. Qual o tempo de duração de uma partida 
de futebol com essa prorrogação? 

 

Cálculo 

 

Resposta: ................................................................................................................... 

4- Que horas são? 

 

 

5- A mãe de Carlos saiu de casa às 8 horas da manhã para trabalhar e voltou ás 17 

horas. Quantas horas ela ficou fora de casa? 

Cálculo 

 

Resposta: ................................................................................................................... 

6- Mariana estava com gripe. O mádico recomendou  que ela tomasse o remédio de 6 em 
6 horas. Se ela tomou o primeiro comprimido às 7 h da manhã, que horas ela terá que 
tomar a próxima dose? 

Cálculo 

 

Resposta: ................................................................................................................... 

7- São 9 horas da manhã. Eu almoço ao meio dia. Quantas horas faltam para o meu 

almoço? 

Cálculo 
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Resposta: ................................................................................................................... 

8- Silvana ficou 72 horas com um livro da biblioteca. Quantos dias ela ficou com esse 
livro? 

Cálculo 

 

Resposta:.................................................................................................................. 

9- Uma viagemao redor do mundo foi feita em 2 anos e 26 dias. Se 1 ano tem 365 dias, 
quantos dias durou essa viagem? 

Cálculo 

 

Resposta:................................................................................................................ 

 

História – Tempo aprox.: 45 min. 

RELEMBRANDO A HISTÓRIA DO BRASIL 
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Dia : 07/10 Ciências  Tempo aprox.: 45 min.

 

Lista de alimentos energéticos 

      Os alimentos energéticos são representados principalmente por alimentos ricos em 
carboidratos, como pães, batatas e arroz. Os carboidratos são os nutrientes mais básicos 
para dar energia às células, sendo fáceis e rápidos de usar. 
Assim, fazem parte desse grupo alimentos como: 
 Cereais: arroz, milho, cuscuz, macarrão, quinoa, cevada, centeio, aveia; 
 Tubérculos e raízes: batata inglesa, batata doce, mandioca, macaxeira, inhame; 
 Alimentos à base de trigo: pães, bolos, macarrão, biscoitos; 
 Leguminosas: feijão, ervilha, lentilha, soja, grão-de-bico; 
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 Mel de abelha. 

 

Leia o texto e responda as questões: 

1- O assunto principal do texto é: 

(    ) Dia Mundial da alimentação        (   ) Alimentação 

(    ) Frutas                                               (    ) Alimentos construtores 

2- Quando estamos com saúde, temos disposição para comer, nadar, brincar, estudar e 
realizar muitas atividades. A energia de que precisamos para essas tarefas conseguimos 

adquirir com: 

(    ) Refrigerantes                              (    )  A água que mata a sede    

(   ) Uma alimentação adequada        (    ) As vacinas que tomamos 

3- O que são alimentos reguladores? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

4- O que são alimentos construtores? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

5- O que são alimentos energéticos? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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Dia 08/10 Língua Portuguesa Tempo aprox.: 45 min. 
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Dia 09/10 Matemática Tempo aprox.: 45 min. 
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Dia 12/10 Língua Portuguesa – Tempo aprox.: 45 min. 

- Leia o texto Chá milagroso.  

 

 
2) Complete com CH OU X 
 
__ave 

Pei__e 

Mo__ila 

Boli__e 

Amei__a 

Fe__adura 

__uteira 

 
3) Complete com S ou SS 
 
Bondo__o 

Discu__ão 

Fra__e 

A__inar 

U__ar 

Ace__ório 

Can__ar 

 
4) Complete com R ou RR 
 
Carnei__o 

Ca__acol 

Co__eto 

A__epio 

Fe__ugem 

Pe__uca 

Ciga__a 

 
5) Complete com S ou Z 
 
Atravé__ 

Despre__o 

Rodí__io 

Gro__elha 

Invé__ 

Gi__ 

Análi__e 
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6) Complete com G ou J 
 
Gen__ibre 
 
__eito 
 
Sar__eta 
 
Tan__erina 
 
An__inho 
 
Estran__eiro 

 
 
 

 

Geografia  Tempo aprox: 40min 

1- Quantos estados tem o Brasil? 
Atualmente, o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, ao todo são 27 unidades 
federativas. 
Pinte o mapa, cada estado de uma cor. O nosso estado é Santa Catarina( SC  pinte de cor 
vemelho. Abaixo tem a legenda para vocês identificarem cada estado pelo nome e sigla e 
a cor que você escolheu. 
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Estados brasileiros e siglas 

Estado Sigla Estado      Sigla 

Acre   AC 
Alagoa   AL 
Amapá   AP 

Amazona    AM 
Bahia   BA 
Ceará   CE 

Espírito Santo    ES 
Goiás     GO 

Maranhão     MA 
Mato Grosso   MT 

Mato Grosso do Sul       MS 
Minas Gerais       MG 

Pará         PA 
Paraíba     PB 
Paraná    PR 

Pernambuco     PE 
Piauí    PI 

Rio de Janeiro   RJ 
Rio Grande do Norte      RN 
Rio Grande do Sul      RS 

Rondônia     RO 
Roraima     RR 

Santa Catarina      SC 
São Paulo      SP 

Sergipe    SE 
Tocantins    TO 

Distrito Federal     DF 
 

 
 

Dia 13/10 Matemática 40min 
 

Números ordinais = Ordem 

1)Em uma gincana escolar a classificação foi feita pela maior pontuação alcançada. Os 
primeiros colocados foram:  
Carlos e Marina = 2081 pontos 
João e Carla = 2659 pontos 
Pedro e Maria = 2499 pontos 
Alice e Bernardo = 2597 pontos 
Gabriela e Mário = 2358 pontos 
Agora responda: 
a) Nome do segundo casal classificado: 
 
b) Do primeiro e do último casal classificado: 
 
c) De acordo com a classificação: 
1º =  
2º = 
3º = 
4º = 
5º = 
 
3) Complete as sequências a seguir: 
A) 13º - 15º - 17º - ___ - ___- ___- ___ 
B) 51º - 56º - ___- ___- ___ - 76º - ___ 
C) 82º - 83º - 84º - ___- ___ - ___ 88º 
D) 11º - 21º - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ 
E) 6º - ___ - ___ - 9º - ___ - ___ - ___ 
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4) Preencha os campos abaixo com o antecessor e o sucessor dos ordinais: 
a) ___ - 27º - ___ 
b) ___ - 76º - ___ 
c) ___ - 12º - ___ 
d) ___ - 6º - ___ 
e) ___ - 41º - ___ 
f) ___ - 98º - ___ 
g) ___ - 20º - ___ 
h) ___ - 73º - ___ 
i) ___ - 3º - ___ 
j) ___ - 49º - ___ 
k) ___ - 61º - ___ 
l) ___ - 34º 
 
 
HISTÒRIA  Tempo aprox.: 40min 
 

Estamos no mês de outubro, mês das crianças ., mês de brincadeiras. Que tal relembrar 
com seus pais as brincadeiras antigas. Convide 
toda a família para pular corda, brincar de pulador 
( 2 varinhas fincadas no chão com uma em cima 
para determinar a altura ) , ou qualquer outra 
brincadeira antiga que seus pais brincavam, que 
fazem parte da história de vida de seus pais. Os 
alunos que estão no grupo de whtsapp podem 

mandar fotos para a professora da brincadeira. 
     Depois de brincar, descreva aqui qual e como foi a brincadeira e quem tanto participou. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
Dia: 14/10 Ciências  Tempo aprox.: 40min  
 
Leia o texto com atenção  

MUSARANHO-PIGMEU. 
Você já ouviu falar sobre os musaranhos? Esses animais são pequenos mamíferos 

que, de uma maneira geral, possuem uma grande taxa de metabolismo e por isso precisam 
comer a todo tempo. Algumas espécies podem morrer se ficarem mais de seis horas sem 
comer. 

Infelizmente, no nosso país, não existe nenhuma espécie desse gracioso animal, 
entretanto, em outras partes do mundo, já foram descritas cerca de 423 espécies. Dentre 
elas, destaca-se o musaranho-pigmeu (Suncus etruscus), o menor mamífero do mundo, 
que possui um comprimento de aproximadamente 52 mm. 

Os musaranhos geralmente vivem sozinhos e possuem como característica 
marcante um focinho comprido. A grande maioria possui hábitos noturnos e vive na 
superfície do solo. Algumas espécies, todavia, são capazes de fazer galerias; outras vivem 
em cima de árvores e até mesmo em áreas alagadas. Eles alimentam-se principalmente de 
pequenos insetos e estão incluídos na ordem Insetívora. 
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Para reproduzir-se, o macho emite sons que atraem a fêmea e há algumas espécies 
que liberam um odor durante esse período. Após o acasalamento, é comum que os 
musaranhos briguem, o que pode levar um dos dois à morte. Ao nascerem, após 
aproximadamente duas semanas do acasalamento, os musaranhos são cegos e bem 
pequenos, sendo algumas espécies do tamanho de uma abelha. 

Para defenderem-se, esses animais liberam uma substância com odor desagradável 
que acaba desestimulando os predadores. Além disso, alguns musaranhos possuem 
veneno em sua saliva que é capaz de matar e imobilizar as presas. O veneno, que não é 
utilizado normalmente para a defesa, e sim para conseguir presas, não é capaz de matar 
uma pessoa. 

Esses lindos animais não apresentam nenhum interesse econômico para o homem, 
mas assim como todo ser vivo, são importantes para a cadeia alimentar. Graças a seu tipo 
de alimentação, eles são importantes no controle de insetos. Além disso, os musaranhos 
são conhecidos na China como espécies que atraem dinheiro e, para os egípcios, tinham 
importância religiosa. 
Curiosidade: O musaranho-arborícola (Ptilocercus lowii) alimenta-se de um néctar 
produzido por uma palmeira que apresenta alto teor alcoólico. Em três noites, ele consome 
o equivalente a dois litros e meio de cerveja. Apesar de beber tanto, você acredita que ele 
não apresenta sinais de embriaguez? 
 

 
 
De acordo com o Texto responda: 
 
1- No Brasil existe MUSARANHO-PIGMEU? 
........................................................................................................................................ 
 
2-  Os musaranhos geralmente vivem sozinhos e possuem como característica marcante 
um...................................................................... 
3-  Eles alimentam-se principalmente de ............................................. e estão incluídos na 
ordem Insetívora. 
4-  Para reproduzir-se, o macho emite ............................ que atraem a fêmea e há algumas 
espécies que ..................................durante esse período. 
5-  O veneno, que não é utilizado normalmente para a ............................, e sim para 
conseguir ................, não é capaz de matar uma pessoa. 
6- Graças a seu tipo de ............................., eles são importantes no controle de insetos. 
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Dia 15/10 LÍNGUA PORTUGUESA. Tempo aprox.: 40min 
 
1-Leia o texto com atenção e ilustre ao lado. 

 
12 de Outubro Dia das Crianças 

 
Hoje é dia de sorrir, brincar e         
se divertir, deixar florescer esta 
criança que vive dentro de você. 
Hoje quero apreciar a beleza da 
vida, encontrar o melhor dos 
outros e dar o melhor de mim. 
Quero espalhar sorrisos, plantar 
um jardim de flores, quero brincar 
como criança, aprender a amar e 
sorrir como se tudo fosse algodão 
doce, quero um sorriso sincero 
Flutuar na magia do teu olhar, 
quero ser como uma criança e 
jamais perder a magia de amar. 
Quero o amor das coisas simples, 
ter a riqueza da pureza no olhar 
Hoje quero sorrir amar e brincar. 
 
Feliz Dia das Crianças para você 
menino, menina, jovem, criança, 
adulto, idoso que nunca perdeu a 
magia de ser uma Criança. 
Eliana Angel Wolf 
 
2- O que é ser criança para 
vocês?.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 
Email: smebvt@hotmail.com 

 
Dia 16/10Matemática tempo aprox.:  40min 
 
1-Estudar a tabuada! Falar para alguém da família. 
Assinatura:  

  
2) Escreva por extenso: 
a) 23 = 
b) 54 = 
c) 12 = 
d) 97 = 
e) 41 =  
f) 88 = 
g) 47 = 
h) 79 = 
3- Resolva as operações. 
a-  785+ 564= 
b-  2846+1254=  
c-  8529- 6592= 
d-  97421-74367= 
e-  8695x 76= 
f-   8432x95= 
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Dia 19/10 Lingua Portuguesa Tempo aprox. 60 min. 
 
      Leia com atenção o texto abaixo. Ele está separado por parágrafos e não estão em 
ordem. Sua tarefa será organizá-los, formando uma história com uma sequencia correta e 
de real entendimento. Use o espaço abaixo para copiar a história na sequencia correta. 

 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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Geografia  e História– Tempo aprox: 60 min. 

Leia o texto com atenção 

As atividades econômicas 

     Todos nós necessitamos de diferentes produtos e serviços no dia a dia.Consumimos 

alimentos frescos e industrializados, usamos calçados e roupas, vamos à escola, nos 

deslocamos  de um lugar para outro e muito mais. 

    Plantar e colher alimentos, extrair minérios, criar animais, fabricar mercadorias e vedê-

las, transportar passageiros e mercadorias de um lugar para outro são exemplos de 

atividades econômicas importantes e necessárias às pessoas. Esas atividades são 

calssificadas em três setores: primário, secundário e terciário. 

Setor primário 

O setor primário abrange todas as atividades produtivas envolvidas com a agricultura, a 

pecuária e o extrativismo (mineral, animal e vegetal), que estão relacionados à exploração 

dos recursos naturais e à produção de matéria-prima que será absorvida por outro setor 

da economia (secundário). 

Setor secundário 

O setor secundário integra atividades voltadas para a indústria, produção de bens de 

consumo, construção civil e geração de energia. A indústria, por exemplo, é responsável 

pela transformação dos recursos naturais e da matéria-prima (proveniente do setor 

primário) em bens de consumo e produtos industrializados que serão comercializados em 

outro setor da economia (terciário). 

Setor terciário 

O setor terciário representa as atividades ligadas à prestação de serviços e ao comércio. 

Dentre elas podemos citar: comércio (compra e venda de diversos tipos de mercadorias) 

e prestação de serviços (serviços públicos, empresas de prestação de serviços, 

distribuição de mercadorias, financeiras, profissionais liberais, como advogados, 

professores, engenheiros dentre outros). Esse setor de atividade é o que mais cresceu 

nos últimos anos, especialmente em países desenvolvidos, onde a população rural é cada 

vez mais reduzida, diante desse fato a população economicamente ativa se concentra no 

setor secundário e terciário. 

Atividade 1  

      Diante do texto lido acima, analise o seu município e os setores econômicos ( 

primário, secundário e terciário) e escreva exemplos de atividades que são realizadas no 

seu municipio em cada um dos setores. 
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Setor primário Setor secundário Setor terciário 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Dia 20/10 – Matemática 1h 30 min. 

Tangram 

O que é o Tangram? 
Tangram é um quebra-cabeças milenar de origem chinesa. Esse jogo é composto por 7 
peças recortadas a partir de um quadrado, que são utilizadas para montar imagens e 
outras formas geométricas. 
As peças do Tangram, chamadas “tans”, são: dois triângulos grandes, um triângulo 
médio, um triângulo pequeno, 1 quadrado e um paralelogramo, conforme figura abaixo: 

O objetivo desse jogo é formar imagens a partir da junção 
das peças respeitando as seguintes regras: 

 Todas as 7 peças devem ser usadas; 
 As peças não podem ser sobrepostas; 
 As formas devem ser contínuas, isto é, cada “tan” deve 
tocar pelo menos um outro “tan”, mesmo que seja apenas 
uma ponta. 
    O Tangram é um jogo simples e ao mesmo tempo muito 
complexo. Com ele é possível formar praticamente infinitas 
imagens e objetos e é uma ferramenta muito utilizada para o 

ensino da matemática. 
Apesar de ser bastante utilizado com crianças, o Tangram é um jogo legal para todas as 
idades, que além de divertir, estimula a criatividade e o raciocínio. 
 
Figuras que podem ser formadas com o Tangram 
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Peças do tangram para serem pintadas, recortadas e montadas as figuras. 
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Na folha a seguir (folha em branco) você deverá montar as suas figuras utilizando as 

peças do tangram da página anterior. Releia as regras desse jogo. Você poderá usar 

figuras dos modelos  citados , criar novas figuras ou pesquisar figuras diferentes, caso 

tenha aceso à internet. Caso falte espaço, utilize o verso da folha. 
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 História e Geografia. Tempo aprox: 60 min. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS DE SANTA CATARINA 

      A economia de Santa Catarina é diversificada, no território são desenvolvidas 
atividades econômicas no ramo da indústria, extrativismo (animal, vegetal e mineral), 
agricultura, pecuária, pesca, turismo. Santa Catarina é hoje o quinto Estado mais rico do 
país. 

Indústria 

     O setor industrial atua, principalmente, na produção têxtil, cerâmica e metal-mecânica. 
Na agroindústria as duas maiores empresas de alimentos do Brasil são nativas de Santa 
Catarina, Sadia e Perdigão, além dessas empresas existem outras que destacam em 
diferentes modalidades como na indústria de motor elétrico, indústria de compressores e 
eletrodomésticos, como a Cônsul e a Brastemp. 

Extrativismo 

   Nesse ramo de atividade destaca na extração de madeiras retiradas das Matas de 
Araucárias, além de obtenção de ervas e produção de papel. 
Na extração mineral existem reservas de carvão, fluorita, sílex, além de jazidas promissoras 
de quartzo, argila, cerâmica, bauxita, pedras semipreciosas, petróleo e gás natural. 

Agricultura 
     Na agricultura, o Estado ocupa um lugar de destaque na produção de milho, soja, fumo, 
mandioca, feijão, arroz, banana, batata inglesa, além de ser grande produtor de alho, 
cebola, tomate, trigo, maçã, uva, aveia e cevada 

Pecuária 
    Na criação de animais comerciais o Estado se destaca na produção de bovinos, suínos 
e aves. 

Pesca 
    A pesca é considerada uma atividade de extração animal, em Santa Catarina essa fonte 
de renda representa um importante papel no panorama econômico. 
O litoral catarinense é um dos maiores produtores de pescados e crustáceos do Brasil. 

Turismo 
       A imensa quantidade de paisagens e atrativos naturais promove, de forma significativa, 
o desenvolvimento do turismo no Estado. Além de oferecer ao visitante a oportunidade de 
conhecer a arquitetura e os costumes herdados dos imigrantes europeus. Em suma, essa 
atividade assume um papel fundamental na receita do Estado. 
  
ATIVIDADE 
    Em relação ao que você estudou das atividades econômicas de Santa Catarina, complete 
a tabela com as  atividades que existem em seu município. 

INDÚSTRIA EXTRATIVISMO AGRICULTURA 
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PECUÁRIA PESCA TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Dia 21/10 – Ciências – Tempo aprox: 60 min. 

 
    Na semana passada, foi estudado sobre o que são e quais são os alimentos 
energéticos, reguladores e construtores.  Nesta página, você terá figuras de alimentos, os 
quais deverão ser pintados, recortados e colados na tabela , obedecendo a sua função no 
organismo. 

PARA PINTAR E RECORTAR 
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Atividade de preencher a tabela com o recorte dos alimentos. 
 

ALIMENTOS 
REGULADORES 

ALIMENTOS 
CONSTRUTORES 

ALIMENTOS 
ENERGÉTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 Dia 22/10 Língua Portuguesa – Tempo aprox..60 min. 
 
Leitura e interpretação 

Os alimentos 

O nosso corpo necessita dos alimentos.  É deles que nosso organismo retira os 
nutrientes necessários para realizar suas atividades diárias, ter um desenvolvimento 
saudável e manter a nossa saúde. 

Em nossa alimentação devemos usar alimentos de origem vegetal (frutas e 
verduras), animal (carne, ovos, leite) e mineral (água e sais minerais). 

De acordo com as substâncias contidas em maior quantidade, os alimentos podem 
ser classificados em construtores (reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo), 
energéticos (dão energia ao nosso corpo) e reguladores (regulam o funcionamento do 
nosso organismo). 
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ATIVIDADES 
1- Nosso organismo necessita dos alimentos para: 
(A) nada, podemos viver sem nos alimentar. 
(B) realizar suas atividades diárias, se desenvolver e manter a saúde. 
(C) somente para ter um desenvolvimento saudável 
 
2- São alimentos de origem vegetal:  
(A) ovos        (B) frutas      (C) água     (D)carne 
 
3-  Relacione: 
(A) Alimentos construtores     
(B) Alimentos energéticos      
(C) Alimentos reguladores       
(   ) reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo 
(   ) regulam o funcionamento do nosso organismo  
(   ) dão energia ao nosso corpo 
 
A pirâmide alimentar mostra a quantidade que devemos ingerir de cada grupo. 

 
  
4-  De acordo com a pirâmide alimentar qual a porção que devemos ingerir de: 
a) carboidratos________________ 
 
b) verduras__________________ 
 
c) frutas_____________________ 
 
d) leite e derivados____________ 
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5- De acordo com a pirâmide, quantos litros de água devemos ingerir por 
dia?_______________ 
De acordo com a pirâmide alimentar, são importantes para a nossa alimentação: 
(A) somente carnes e ovos. 
(B) somente carnes e cereais. 
(C) bastantes hortaliças, leite e doces. 
(D) porções adequadas de cada grupo de alimentos. 
 
6- Quantos litros de água uma pessoa deve beber por dia? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        Alimentos industrializados 
      Alguns alimentos passam por processo industrial, e muitos têm em sua composição 
substâncias que mantêm os alimentos apropriados para o consumo por mais tempo, mas 
que em grandes quantidades, não fazem bem à nossa saúde.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7- São produtos industrializados, exceto: 
(    ) bolachas recheadas            (    ) refrigerantes                      
(    ) salgadinhos                        (    ) frituras 
(    ) balinhas                              (    )molho de tomate caseiro    
 
Observe a embalagem e responda as questões : 

 
 
8- Quais os itens que deve ter em uma embalagem? 
 
9- Relacione os itens da embalagem ao seu significado. 
(A) Data de validade 
(B) nome e endereço do fabricante 
(C) lista de ingredientes   
(D) conteúdo líquido 
 
(    ) São os ingredientes utilizados para fazer o produto. 
(    ) É a quantidade de produto contido na embalagem. 
(    ) É o tempo de duração dado ao produto. 
(    ) É o nome de quem fabricou o produto e seu endereço. 
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Dia 23/10 - Matemática. Tempo aprox.. 60 min. 

 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

      Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns 
exemplos de sólidos geométricos são: cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. O 
conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser dividido em três grandes 
grupos: poliedros, corpos redondos e outros. 
 

 
 
Agora, enumere os objetos de acordo com os sólidos geométricos que eles lembram  
 
 

 
1- Cilindro      2- Paralelepípedo     3-  Cone      4- Cubo      5- Esfera 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/Area-cubo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/area-piramide.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/prisma.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/cilindro.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/corpo-esferico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/classificacao-poliedros.htm
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Dia 26/10 Língua Portuguesa  Tempo aprox.:45 min. 

 
Leia e responda  

Cavalo de três pés 
     Animal assombroso que aparece nas estradas desertas durante a noite, correndo, 
dando coices e voando. Não tem cabeça, mas possui asas. Quem pisar em seus rastros 
será imensamente infeliz. 
    Quantas palavras tem o texto?  
 a- (   ) 30          b) - (   )  32            c) - (    ) 31     d) - (   ) 33 
 
Leia o texto abaixo: 

 
 
Observe a tirinha e responda: 

 
 
 
Marque a alternativa em que todas as palavras estão em ordem alfabética 
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Dias 26 - 27/10 Geografia e história  Tempo aprox.. 60 min. 

 

 
 
 

O comércio como atividade econômica 
 
A origem do comércio 
     Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar alguma coisa, podemos ir ao 
mercado, lojas, farmácias, ou até mesmo comprar sem sair de casa utilizando as lojas 
virtuais. Para pagar por um produto, podemos usar dinheiro, cheque ou cartão. A maneira 
como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por muitas mudanças ao longo 
do tempo. 
     Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si 
praticavam a agricultura de subsistência e cultivavam apenas os alimentos necessários 
para o seu sustento. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita 
para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento , lã e couro. 
     A medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoavam, a produção aumentou, gerando 
mais alimento que o necessário. Esse excedente passou a ser trocado entre os grupos 
familiares. Desse modo , os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser 
trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo.  
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     Essas trocas de mercadorias fez com que surgisse a primeira manifestação do 
comércio: o escambo, consistindo na troca direta de mercadorias, sem equivalência de 
valor. Nessa troca, algumas mercadorias passaram a ser mais procuradas que outras, 
assumindo a função de moeda-mercadoria (sal, gado, pau-brasil, açúcar, cacau, tabaco e 
pano).  
      Com o descobrimento do metal, o homem passou a utilizá-lo na confecção de 
utensílios, tornando seu uso vantajoso e eleito como principal padrão de valor monetário. 
 
ATIVIDADES. 
1- Explique o que é agricultura de subsistência. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
2- Como eram feitas as primeiras trocas comerciais? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
3- O que é escambo? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
4- Quais produtos eram mais procurados nessa troca de mercadorias? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
5- Converse com seus pais e pergunte se ainda nos dias de hoje ainda é feita esse tipo 
de comercialização, trocando um produto por outro. Explique. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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Dia 27/10 Matemática – Tempo aprox.: 60 min. 
     
      Com o surgimento da moeda e de seu valor monetário, o comércio ganhou um lugar 
de destaque na economia mundial. Pra tanto, faz-se necessário, que saibamos o valor da 
moeda, do produto comprado e cálculos para que se possa ter uma relação de lucro, 
garantindo a atividade comercial como gerador e movimentador da economia .  
      Por isso, analise a tabela abaixo, completando com o que se pede: 
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Dia 28/10 Ciências – tempo aprox.. 45 min.
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Dia 29/10 Língua Portuguesa Tempo aprox.: 45 min. 

 
Produção de texto 
   Complete o texto abaixo , falando sobre a importância de uma boa alimentação. 
 

Comer, comer 
    Eu sou....................................................................... e tenho ........anos. Gosto muito de 
comer ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
    Eu não gosto de comer ............................................................................................. 
............................................................................................. porque ............................. 
....................................................................................................................................... 
     Minha mãe me diz que comer .................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
faz bem para minha saúde. Ela sempre diz que devo evitar comer ............................. 
........................................................................................................................................ 
 porque não é muito saudável. 
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Dia 30/10 Matemática – Tempo aprox.: 60 min. 

 
Descubra o caminho 

 
Começando no número indicado pela seta, vá dobrando os valores e pintando os 

retângulos com os resultados corretos 
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ARTES 

DATA: 09/10/2020 
 
NOME DO ALUNO: ______________________________________________________ 
 
ARTE – ATIVIDADE DE CORES "QUENTES E FRIAS" 
 

OBJETIVO: Identificar e diferenciar as cores quentes e frias. Perceber as sensações que 

as cores podem suscitar. 

PINTE O DESENHO ABAIXO COM AS CORES QUENTES E FRIAS, MAS PRESTE MUITA 

ATENÇÃO, USE CORRETAMENTE AS CORES, CONFORME AS SENSAÇÕES QUE 

CADA UMA DELAS SUGERE: 
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DATA: 16/10/2020 

 
NOME DO ALUNO: ______________________________________________________ 
 
ARTE – ATIVIDADE DE CORES "QUENTES E FRIAS" 

 
OBJETIVO: Identificar e diferenciar as cores quentes e frias. Perceber as sensações que 
as cores podem suscitar. 
 
VAMOS ENTENDER UM POUCO MAIS SOBRE ESSA CLASSIFICAÇÃO DAS CORES 
QUENTES E FRIAS: 
 
CORES QUENTES: 

*São principalmente, o vermelho, o laranja e o amarelo;  

*Elas são chamadas de quentes, porque nos fazem lembrar de coisas quentes como o sol 

e o fogo; 

*São estimulantes pois causam sensação de calor e euforia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 VERMELHO                                 LARANJA                                    AMARELO 

 

CORES FRIAS: 

*São principalmente, o verde, o azul e o roxo; 

*Elas são chamadas de frias, porque nos fazem lembrar de coisas frias como uma 

floresta, o mar ou a neve; 

*São calmantes, pois passam a sensação de tranquilidade, relaxamento, calma e paz. 
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              VERDE                                 AZUL                                 ROXO 
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DATA: 23/10/2020 

 
NOME DO ALUNO: _______________________________________________________ 
 
ARTE – ATIVIDADE DE PINTURA "DIA DA CRIANÇA" 

 
OBJETIVO: Estimular a imaginação e expressão, além de divertir, entreter e relaxar. 
 
VOCÊ VAI PECISAR DE TINTA APENAS, O RESTO VAI SER POR CONTA DE SUA 
CRIATIVIDADE DE CRIANÇA. HOJE VOCÊ VAI FAZER DE CONTA QUE É UM ARTISTA 
MUITO FAMOSO E CONHECIDO, VAI CRIAR UMA OBRA DE ARTE COM TINTAS. PODE 
USAR PINCEL OU APENAS AS SUAS MÃOS, E VAI EXPRESSAR SUAS EMOÇÕES 
NESSA PNTURA, PREENCHENDO TODO ESSE ESPAÇO. A OBRA É SUA, AQUI NÃO 
EXISTE CERTO OU ERRADO, ENTÃO VAMOS LÁ, CRIE SUA OBRA: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

NOME: .................................................................................................................................. 

 

DATA: 08/10/2020 

ATIVIDADE 1 

Corrida dos sentados: Corrida de ida e volta onde os participantes correm sentados e não 

podem usar as mãos pra nada. Na ida, vai de frente, na volta, vem de costas, ou seja, não 

pode virar. Ganha quem voltar primeiro. 

 

DATA: 15/10/2020 

ATIVIDADE 2 

Disputa de pênaltis: Fazer uma trave feita de tijolos. E pra deixar mais difícil, cada vez que 

fizer um gol vai diminuindo o tamanho da trave.  

Pra outra atividade pode fazer os pênaltis ainda, só que agora chama um amigo, irmão ou 

o papai ou a mamãe. Faça essa disputa com eles. Cada um tem o direito de chutar três 

pênaltis.  

 

DATA: 22/10/2020 

ATIVIDADE 3 

Responda: 

Vamos pesquisar!!! 

1 Qual é jogador que pode segurar a bola com as mãos no futebol? ................................ 

2 Qual o numero de jogadores que iniciam uma partida de futebol? ................................. 

3 Uma partida de futebol é disputada em dois tempos de quantos minutos? .................... 
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ENSINO RELIGIOSO 

 
DATA: 07/10/2020 

 
Aluno (a): ......................................................................................................................4º ano 

 

Atividade 01 

Objetivo: Buscar a entender o ser humano com toda sabedoria como aprendizado para 

conviver melhor. 

 

Texto: Mensagem que atravessam o tempo 

 

Durante a viagem da vida, toda pessoa carrega na bagagem um pouco daquilo 

que aprende com outros viajantes. 

Há um tipo de sabedoria que é necessário a toda hora, para cada um viver 

melhor. 

  É nessa sabedoria que, entre outras coisas, que nos ajudam a: 

*tomar decisões, escolhendo o que fazer; 

*compreender as pessoas, convivendo, fazendo amigos; 

*achar consolo quando estamos tristes; 

*mudar de atitude quando estamos errados; 

*desenvolver o que temos de melhor. 

 

1-Responda as questões, lembrando que as respostas são pessoais: 

 

a) Você é uma criança que gosta de ajudar quem precisa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Quais são as palavras mais importantes na sua vida, as quais são valores? (cite 5 

palavras): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) Você pede desculpa quando magoa alguém? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Você respeita o outro que é diferente de você? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) Você escuta a opinião de quem dá um bom conselho? 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

f) Oque você faria para melhorar algo na sua vida que não está como você queria? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

g) A palavra SABEDORIA o que significa para você? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

DATA: 14/10/2020 

 

2-Descubra as palavras embaralhadas e complete a frase abaixo, depois pinte o 

desenho com as crianças: 
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RECUPERAÇÃO 
PARALELA 
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DIA: 10/10/2020    
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 
OBJETIVO: Analisar palavras e diferenciá-las quanto ao número de letras e fonemas  
 
Complete o quadro abaixo com atenção, colocando o número do que se pede em cada 
quadro. 
 

Palavra Letras  Fonemas Vogais Consoantes Sílabas 

Vermelho      

Cabeça      

Sanduíche      

Doze      

Pamonha      

Travesseiro      

Arrepio      

Quitanda      

Humor      

Assento      

Telha      

Jeito      

Guerreiro      

Humano      

Linha      

Chuchu      

Hortência      

Muleta      

Dinossauro      
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DIA: 17/10/2020  
 
MATEMÁTICA – Tempo aprox.:60 min. 
 
OBJETIVO: Resolver problemas matemáticos envolvendo sistema monetário brasileiro e 

números decimais. 
 
Observe a tabela de preços dos brinquedos da Loja Mil e calcule o que se pede. 
 

LOJAS MIL 

Brinquedo Preço 

Bola R$ 8,90 

Peteca R$ 5,60 

Boneca R$ 9,30 

Carrinho R$ 13,70 

Ioiô R$ 6,50 

 
a) Quanto pagarei por duas bonecas? 
 

Cálculo:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

Resposta:................................................................................................................................ 

 

b) Tenho R$ 15,00 e quero comprar uma bola. Quanto receberei de troco? 

 

Cálculo:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

Resposta:................................................................................................................................ 

 

c) Quanto irei pagar se comprar um carrinho e uma boneca? 

 

Cálculo:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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Resposta:............................................................................................................................... 

 

d) De quanto preciso para comprar todos esses brinquedos? 

 

Cálculo:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Resposta:............................................................................................................................... 

 

e) Se eu tenho R$ 15,00, quanto a mais de dinheiro preciso para comprar todos os 

brinquedos? 

Cálculo:...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Resposta:....................................................................................................................... 
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DIA: 24/10/2020 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.:60 min. 
 
OBJETIVO: Ler e interpretar textos diversos 

 
Leitura interpretativa – Leia o texto abaixo e responda as questões 
 

QUEM É QUEM DENTRO DA BOCA 
 
       Os adultos tem 32 dentes na boca. Quando eles caem não nascem outros. As crianças 
tem 20, que começam a ser trocados por volta dos sete anos de idade. 
       Os dentes da frente são os incisivos. Eles são oito e cortam os alimentos. 
       Os caninos servem para resgar a comida. Eles parecem dentes de cachorro e todo 
mundo tem quatro dentes caninos. 
       Os pré-molares são os dentes do meio. As crianças não tem dentes pré-molares e os 
adultos tem oito. 
       Os molares servem para “amassar “ os alimentos. 
       As crianças tem oito dentes molares e os adultos tem doze.  
 
Agora responda: 
 
1- Quantos dentes tem as crianças? 

........................................................................................................................................ 

 

2- Quantos dentes tem os adultos? 

........................................................................................................................................ 

 

3- Que dentes as crianças não tem? 

........................................................................................................................................ 

 

4- Quantos dentes os adultos tem a mais que as crianças? 

........................................................................................................................................ 

 

5- Para que servem os dentes caninos? 

........................................................................................................................................ 

 

6- Quais são os dentes que amassam os alimentos? 

........................................................................................................................................ 
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7- Como se chamam os dentes do meio? 

........................................................................................................................................ 

 

8-  Com quantos anos os dentes de uma criança começam a ser trocados? 

........................................................................................................................................ 

 

9- Como se chamam os dentes da frente? 

........................................................................................................................................ 

 

10- Quantos dentes molares as crianças possuem? 

........................................................................................................................................ 

 

11- Quais são os cuidados que devemos ter com os nossos dentes? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 
 
 
 
 


	O que é o Tangram?

