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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 
02/11 

Terça -feira 
03/11 

Quarta-feira 
04/11 

Quinta-feira 
05/11 

Sexta-feira 
06/11 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler, interpretar 
e pontuar 
corretamente 
um texto. 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
situações 
problemas e 
interpretar 
tabelas. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar texto 
do cotidiano. 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- Levar o 
conhecimento 
como se deve 
valorizar as 
boas amizades. 

MATEMÁTICA 
- Leitura e 
interpretação 
de talão de 
conta de luz. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA  
- Estimular 
velocidade, 
agilidade e 
coordenação 
motora. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar texto 
do cotidiano. 
 
ARTE 
- Identificar e 
diferenciar as 
cores quentes e 
frias. Perceber 
as sensações 
que as cores 
podem suscitar. 

 
SEGUNDA SEMANA 

Segunda-feira 
09/11 

Terça -feira 
10/11 

Quarta-feira 
11/11 

Quinta-feira 
12/11 

Sexta-feira 
13/11 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
problemas 
matemáticos. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
Interpretar texto 
através de 
desenhos 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
problemas 
matemáticos 
 
ENSINO 
RELIGIOSO 
- Valorizar a 
verdadeira 
amizade 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Produzir um 
texto baseado 
no texto lido e 
nas situações do 
cotidiano. 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA  
- Estimular 
velocidade, 
agilidade e 
coordenação 
motora. 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
problemas 
matemáticos 
referentes ao 
sistema 
monetário 
brasileiro 
 
ARTE 
- Explorar e 
conceituar cor, 
aprimorando 
seu 
conhecimento, a 
fim de 
reconhece-las 
no seu 
cotidiano. 
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TERCEIRA SEMANA 

Segunda-feira 
16/11 

Terça-feira 
17/11 

Quarta-feira 
18/11 

Quinta-feira 
19/11 

Sexta-feira 
20/11 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e 
interpretar texto. 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
problemas de 
matemática 
envolvendo 
medidas de 
massa. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Escrever um 
acróstico 
referente a um 
tema proposto.  
 
  

MATEMÁTICA 
- Resolver 
problemas de 
matemática 
envolvendo 
medidas de 
massa 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Estimular 
velocidade, 
agilidade e 
coordenação 
motora. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Relembrar 
gênero do 
substantivo 
 
ARTE 
-  Identificar e 
diferenciar as 
cores quentes e 
frias. Perceber 
as sensações 
que as cores 
podem suscitar. 
 

 
QUARTA SEMANA 

Segunda-feira 
23/11 

Terça -feira 
24/11 

Quarta-feira 
25/11 

Quinta-feira 
26/11 

Sexta-feira 
27/11 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
problemas 
matemáticos 
referentes ao 
sistema 
monetário 
brasileiro 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Resolver 
atividades 
referentes a 
tempos verbais 
 

MATEMÁTICA 
- Resolver 
problemas 
matemáticos, 
desenvolvendo 
o raciocínio e 
interpretação 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Realizar treino 
ortográfico do 
som do Z e R ou 
RR 

Entrega e 
recolhimento 
das apostilas 

 
 
 

LEMBRE-SE...NÃO É FÉRIAS!!! 
 

ESTUDE!!! 
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DATA: 31/10 
 
ATIVIDADE – LIVRO SICOOB - Tempo aprox.: 40 min. 
 

 Juntamente com a 9ª apostila, você recebeu um livrinho chamado “Miguel, Aninha e 
Dedé ganharam um dinheirinho”, de doação da agencia SICOOB, que será usado para as 
atividades extras que você terá que fazer. Este livrinho deverá ser devolvido juntamente com 
a apostila para correção e avaliação das atividades, portanto, NÃO ESQUEÇAM DE 
COLOCAR SEU NOME NO LIVRO. 
 
OBJETIVO: Compreender aspectos de educação financeira 

 
ATIVIDADE 
Leitura da história do livrinho Miguél, Aninha e Dedé ganharam um dinheirinho. 

• Leia com muita atenção, se precisar repita a leitura até entender a história e aprender 

com os personagens. 

 
 
DATA: 02/11  
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Tempo aprox.: 60 min. 

 
Leia o texto e responda as questões. 
 

PONTOS DE VISTA 
 
 Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de Português quando estourou 
a discussão. 
 – Esta história já começou com um erro – disse a Vírgula. 
 – Ora, por quê? – perguntou o Ponto de Interrogação. 
 – Deveriam me colocar antes da palavra “quando” – respondeu a Vírgula. 
 – Concordo! – disse o Ponto de Exclamação. – O certo seria: “Os sinais de pontuação 
estavam quietos dentro do livro de Português, quando estourou a discussão”. 
 – Viram como eu sou importante? – disse a Vírgula. 
 – E eu também – comentou o Travessão. – Eu logo apareci para o leitor saber que 
você estava falando. 
 – E nós? – protestaram as Aspas. – Somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, 
para chamar a atenção, já puseram duas vezes neste diálogo. 
 – O mesmo digo eu – comentou o Dois-Pontos. – Apareço sempre antes das Aspas e 
do Travessão. 
 – Estamos todos a serviço da boa escrita! – disse o Ponto de Exclamação. – Nossa 
missão é dar clareza e organização aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma 
confusão como agora! 
 – As vezes podemos alterar todo o sentido de uma frase – disseram as Reticências. – 
Ou dar margem para outras interpretações... 
 – É verdade – disse o Ponto. – Uma pontuação errada muda tudo. 
 – Se eu aparecer depois da frase “a guerra começou” – disse o Ponto de Interrogação 
– é apenas uma pergunta, certo? 
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 – Mas se eu aparecer no seu lugar – disse o Ponto de Exclamação – é uma certeza: 
“A guerra começou!” 

 – Olha nós aí de novo – disseram as Aspas. 
 – Pois eu estou presente desde o comecinho – disse o Travessão. 
 – Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um Ponto, nem um Vírgula, é 

preciso os dois – disse o Ponto e Vírgula. – E aí entro eu. 
 – O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz – disse a Vírgula. 
 – Então, que nos usem direito! – disse o Ponto Final. E pôs fim à discussão. 
 
Interpretação do texto: 
 
a) Em que cenário (lugar) a história acontece? ..................................................................... 
 
b) Quais sinais de pontuação aparecem na história? 
................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................... 
 
c) Segundo os sinais de pontuação, qual é a sua missão em um texto? 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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DATA: 03/11  
 
MATEMATICA – Tempo aprox.: 60 min. 

 
Resolva os problemas: 
1) De acordo com a pesquisa gazeta do povo. Nas últimas eleições, em 2018, foram 
computados 1.301 (um mil trezentos e um) eleitores com biometria e 3.620 (três mil 
seiscentos e vinte) eleitores sem biometria. Qual foi o total de eleitores que votaram nas 
urnas do nosso Município nas eleições de 2018? 
R.:.............................................................................................................................................. 
 
2) Compareceram nas urnas 2324 (dois mil trezentos e vinte e quatro) eleitores do sexo 
feminino e 2597 (dois mil quinhentos e noventa e sete) eleitores do sexo masculino. Qual foi 
o total de eleitores que compareceram para votar? 
R.:.............................................................................................................................................. 
 
a) Qual foi a diferença entre os votantes do sexo masculino e do sexo feminino? 
R.:.............................................................................................................................................. 
 
b) Entre o eleitorado dos dois sexos, qual é o de maior número? 
R.:.............................................................................................................................................. 
 
3) Em 2018 o nosso Município tinha 6.311 (seis mil trezentos e onze) habitantes e o 
número de eleitores foi 4.921 (quatro mil novecentos e vinte e um), qual o número de 
habitantes que não eram eleitores? 
R.:.............................................................................................................................................. 
 
Rascunho: Faça aqui os cálculos para obter os resultados para os problemas acima. 
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4) Observe a tabela de eleitores votantes em 2018 em Bela Vista do Toldo 

Faixa etária (anos) Número de eleitores 

16  11 

17  36 

18  74 

19  108 

20 112 

21 a 24  407 

25 a 29 502 

30 a 34 555 

35 a 39 501 

40 a 44 481 

45 a 49 436 

50 a 54 434 

55 a 59 383 

60 a 64 291 

65 a 69 213 

70 a 74 120 

75 a 79 85 

80 a 84 72 

85 a 89 46 

90 a 94 40 

95 a 99 13 

100 01 

 
Complete: 
a) Qual é o total de eleitores na tabela?..................................................................... 
b) Qual é a faixa etária que possui o maior eleitorado?............................................. 
c) Qual é a faixa etária que possui o menor eleitorado?............................................ 
d) Quantos eleitores facultativos votaram em 2018?................................................. 
e) Quantos eleitores obrigatórios votaram em 2018?................................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Segundo a Constituição Federal, o voto é obrigatório para os maiores 
de 18 (dezoito) anos e facultativo para os analfabetos, maiores de setenta 

anos e para os menores de 18 (dezoito) anos que são maiores de 16 
(dezesseis) anos. Ao responder às questões “d” e “e” desconsidere na 

contagem os analfabetos. 
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DATA: 04/11  
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Tempo aprox.: 55min.  
         
O PODER PÚBLICO 
 O povo brasileiro, por meio do voto, elege seus representantes para cuidar, administrar 
o País, o Estado, e o Município. São o presidente da república, os senadores, os deputados 
federais e estaduais, o governador, o prefeito e os vereadores. Essas pessoas são as 
responsáveis pelas leis brasileiras e formam o poder público. 
 O poder público é dividido em: 

• Poder Legislativo: faz as leis;   

• Poder Executivo: aprova e coloca as leis em prática; 

• Poder Judiciário: fiscaliza a aplicação das leis. 
Esses três poderes existem para colocar em prática e fazer cumprir as leis que são feitas para 
todos. 
 
PODER LEGISLATIVO 

Esfera do poder Quem faz parte Onde é feito O que faz 

Municipal Vereadores Câmara 
municipal 

As leis para o  
município 

Estadual Deputados estaduais Assembleia  
Legislativa 

As leis para o  
estado 

Federal Deputados federais e 
senadores 

Câmara dos 
deputados e 
senadores 

As leis para o país 

 
1) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
a) Vereadores      (    ) Assembleia Legislativa 
b) Deputados estaduais    (    ) Câmara dos Deputados 
c) Deputados federais     (    ) Câmara Municipal 

 
2) A Assembleia Legislativa localiza-se em qual cidade do seu Estado? Por 
quê?............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
3) Em nosso país, onde está instalado o Congresso Nacional? 
................................................................................................................................................... 
 
4) Complete:  
a) O poder que faz as leis é o ................................................................................................ 
b) O poder que aprova e coloca as leis em prática é o.......................................................... 
c) O poder que fiscaliza a aplicação das leis é o................................................................... 
 
 
5) Escreva o nome: 
a) Do Presidente da República: 
.............................................................................................. 
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b) Do Governador de Santa Catarina: 
................................................................................................................................................ 
c) Do Prefeito de Bela Vista do Toldo:............................................................................. 
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DATA: 05/11  
 
MATEMÁTICA - Tempo aprox.: 55min. 
 
Retire da conta de luz as seguintes informações 
 
1) Nome e endereço do consumidor:................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
2) Nome da empresa responsável pelo fornecimento de energia:..................................... 
................................................................................................................................................. 
3) Mês e ano de referência:................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4) Data de emissão e apresentação da conta:................................................................... 
................................................................................................................................................ 
5) Data de vencimento da conta:........................................................................................ 
6) Quillowats-hora (KWH) que foram consumidos no mês:................................................ 
7) Número do medidor:....................................................................................................... 
8) Valor da taxa de iluminação pública:.............................................................................. 
9) Escreva por extenso o total da conta a pagar:............................................................... 
................................................................................................................................................ 
10)  Analise o gráfico do histórico do consumo da energia e indique em quais meses 
ocorreram o maior e o menor consumo de energia:............................................................... 
11) ........................................................................................................................................ 
12)  O que você e sua família fazem para economizar energia na sua 
casa?.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
13)  Se o valor da conta é de R$ 326,41 e sabemos que a taxa de iluminação pública é de 
R$ 72,50, quanto será o total da conta?.................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
14)  Qual é a diferença entre o mês de maior e menor consumo de energia? 
.................................................................................................................................................... 
15)  Escreva o significado da sigla CELESC:......................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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DATA: 06/11 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Tempo aprox.: 50min.              
CIDADANIA 
 

Ser cidadão é ter direitos e deveres. Direitos que devem ser cumpridos pelo governo 
e deveres que cada um de nós tem que cumprir na sociedade. 
 A Constituição é a lei máxima que garante todos os nossos direitos. 
 Temos como direito político o voto para escolhermos os nossos governantes e 
representantes. Como direito civil temos o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à 
igualdade perante a lei. Temos ainda os direitos sociais que nos garantem o direito a uma 
vida digna, com o trabalho, salário justo, aposentadoria por tempo de serviço, educação, 
moradia e saúde. 
 Como deveres: o dever de votar; pagar impostos, exigir que eles retornem à 
população, participar da comunidade e buscar soluções para problemas; respeitar as 
diferenças culturais, religiosas, sexuais, intelectuais e muitos outros. 

 
ELEIÇÕES PARA QUÊ?  
O voto é um direito e um dever do cidadão brasileiro. Votar quer dizer escolher. É por meio do 
voto que o povo escolhe as pessoas para representá-las no governo. 
Eleição é o ato de escolher, de votar. Vence a eleição o candidato que tiver mais votos. Ela 
ocorre a cada 2 (dois) anos alternadamente para a esfera Federal e Estadual, e para a esfera 
Municipal. A primeira concorrem o Presidente da República, os Senadores, os Deputados 
Federais e Estaduais e os Governadores, e a segunda concorrem os Prefeitos e os 
Vereadores. 
Todas as pessoas que votam são chamadas de eleitores. Para ser eleitor é preciso ter no 
mínimo 16 (dezesseis) anos de idade. Todo eleitor possui um documento importante que é o 
título de eleitor.  
É muito importante que os cidadãos escolham pessoas honestas e competentes. Elas devem 
saber respeitar as nossas leis e trabalhar para um Brasil cada vez melhor.  
 
1) Complete conforme o texto. 
a) Ser cidadão é:................................................................................................................. 
b) Constituição é:................................................................................................................ 
c) Como direito político temos:........................................................................................... 
d) Como direito civil temos:................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
e) Como direito social temos:.............................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
f) Nossos deveres são: 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
2) Responda: 
a) Como são eleitos nossos governantes?......................................................................... 
b) Como são chamadas as pessoas que votam?............................................................... 
c) O que é voto facultativo?................................................................................................ 
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................................................................................................................................................... 
d) Quais são as pessoas que têm o voto facultativo?........................................................ 
................................................................................................................................................... 
 
3) Neste ano haverá eleições para a esfera municipal, quais cargos serão disputados 
pelos candidatos?....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
4) Daqui a quantos anos ocorrerão novas eleições? Para quais cargos 
políticos?.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5) Considerando 16 anos a idade mínima para votar, daqui quantos anos você irá votar e para 
quais cargos políticos? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 
DATA: 07/11  
 
LIVRO – SICOOB - Tempo aprox.: 60 min. 
 
SLOGAN - O QUE É? 
Slogan é uma frase utilizada para gerar identificação com uma empresa, marca ou solução. 
Em geral de curta e de fácil memorização, é construída para fixar-se na mente do consumidor, 
reforçar autoridade e ser uma escolha natural quando uma necessidade de compra surgir. 
Exemplos de slogans conhecidos: 

• Helmann’s, a verdadeira maionese 
• TIM, viver sem fronteiras 
• Bombril, mil e uma utilidades 
• Tomou Doril, a dor sumiu 
• Viva o lado Coca-cola da vida 
• Omo, porque se sujar faz bem 

Para esta atividade, você recebeu meia cartolina, e nela terá que criar um SLOGAN para a 
agência SICOOB. Abuse da criatividade, caprichando no Slogan. 

• Esta atividade deverá ser registrada através de fotos de você segurando o cartaz 

com o Slogan feito e enviada para a professora (quem tiver condições) e também 

devolvida para a  escola juntamente com a apostila. 
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DATA: 09/11  
 
MATEMÁTICA - Tempo aprox.: 55min. 
 
RESOLVENDO PROBLEMAS 
 
a) Um número somado com 4.567 dá como resultado 12.856. Que número é esse? 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
b) O subtraendo de um número é 5.431. sua diferença é de 2.957. qual é o minuendo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) A soma de dois números é 4.762. Uma parcela é 2.431. Qual é o valor da outra parcela? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Pensei em um número, subtraí 2.432 e encontrei como resultado 4.569. Em que número 

pensei? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Operação:     
 Resposta:........................................ 

Operação:     
 Resposta:........................................ 

Operação:     
 Resposta:........................................ 

Operação:     
 Resposta:........................................ 
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DATA: 10/11  
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Tempo aprox.: 60 min. 
 

DESAFIOS SANITÁRIOS NAS ELEIÇÕES 2020 
 

 Em função da pandemia as eleições foram adiadas do dia 04 de outubro para o dia 15 

de novembro. 

 O horário da votação será das 07h às 17h com o objetivo de evitar aglomerações, o 

Tribunal Superior Eleitoral ampliou o tempo da votação estabelecendo o horário preferencial 

das 07h às 10h para os eleitores com mais de 60 anos de idade. 

 Neste ano o voto será sem biometria, para garantir a agilidade e evitar a possível 

transmissão do covid 19 durante a votação. 

 Cada eleitor deverá levar a sua caneta para evitar o contágio. 

 Na votação o eleitor não entregará mais o seu documento ao mesário, apenas 

apresentará para ele de todos. 

 Conforme protocolo, todas as seções eleitorais terão álcool em gel para a limpeza das 

mãos dos eleitores, antes e depois da votação. 

 Os mesários receberão máscaras, face shield (protetor facial) e álcool em gel para a 

proteção individual. 

 O eleitor deve permanecer de máscara desde o momento em que sair de casa e evitar 

contato físico com outras pessoas. Cumprindo seu dever cívico de forma mais ágil possível, 

sem permanecer tempo desnecessário nos locais de votação. 

 “O cuidado com a saúde é muito importante. E o direito de votar e ajudar a escolher o 

rumo da sua cidade pelos próximos 4 anos também é de sua responsabilidade.” 

 Querido aluno, você que ainda não vota, não deve ir com os eleitores de sua casa até 

a seção eleitoral. Mas poderá ajudá-los orientando-os para que tomem todos os cuidados 

sanitários indicados, a fim de evitar o contágio pelo covid 19 nessa pandemia. 
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ATIVIDADE 
 

No espaço abaixo, você deverá criar folhetos explicativos em forma de desenhos das 
medidas sanitárias adotadas nessas eleições, bem como conversar e orientar os seus 
familiares sobre os cuidados durante esta votação em época de Pandemia. Se preferir, além 
do desenho, você poderá também escrever as regras a serem seguidas. 
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DATA – 11/11  
 
MATEMÁTICA - Tempo aprox.: 55min. 
 
Analise a tabela de preço e resolva com atenção 
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DATA: 12/11 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Tempo aprox.: 60min.     
 

OS TRÊS PODERES LÁ EM CASA 
 No Brasil temos três poderes independentes entre si, com funções bem específicas: 
Judiciário, Legislativo e Executivo. 
 Alice: – Casa da vovó, praia ou fazenda? 
 Amigo: – Eu é que sei? – Alice? 
 Alice: – Hahaha! Desculpe, estava pensando alto. É que na minha casa, tentamos agir 
com democracia. 
 Amigo: – E isso não dá briga? 
 Alice: – Até que dá, mas tentamos acabar com ela nos dividindo em três poderes. 
 Amigo: – Ah! Como assim? Que poderes são esses? 
 Alice: –  Ué?! O Legislativo, o Executivo e o Judiciário.  
 Amigo: – Piorou! Agora que eu não entendi nada! 
 Alice: – Funciona assim: quando precisamos resolver um assunto difícil nos dividimos 
em três. Eu e meu irmão somos o poder Legislativo. Minha mãe é o Executivo e meu pai o 
Judiciário. 
 Amigo: – Isso está parecendo papo de jornal! 
 Alice: – Olha, cada poder tem as decisões de sua área: os filhos votam  o destino, os 
passeios e os restaurantes. Minha mãe fica responsável por cumprir aquilo que foi decidido 
por nós. Ela é que cuida do dinheiro, por exemplo. E meu pai entra em cena cada vez que rola 
uma briga entre nós. Ele é o nosso juiz. 
 Amigo: – É, até parece uma boa ideia. Será que cola lá em casa? 
  
Locutor: os três poderes da república são autônomos e independentes, mas trabalham juntos 
de forma coordenadas e harmoniosa entre si. Eles são a base da democracia. 
 
(Referência https//plenarinho.leg.br: plenarinho, o jeito criança de ser cidadão) 
 
  
Elabore com criatividade uma história criando uma situação envolvendo os três poderes dentro 
de sua família. Peça ajuda para seus pais. 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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DATA – 13/11 
 
MATEMÁTICA - Tempo aprox.: 60min.     
1-Responda corretamente: 
a) Uma dúzia de ovos custa R$ 6,57, então três dúzias quanto custaria?  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 b) Loren foi ao mercado e trouxe três cenouras R$ 1,84sete tomates R$ 11,98dois pimentões 
R$ 2,32meio quilo de carne moída R$19,90. Quantos reais ela pagou nessa compra? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
d) Se em um metro tem 100 centímetros, quantos centímetros terá 17 metros e meio?  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 e) Ao organizar a fila no quartel, o tenente colocou seis filas com 19 recrutas e quatro filas 
com 13. Qual era o total de soldados? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
2- Escreva por extenso os valores abaixo: 
a) R$ 12,00 : .......................................................................................................................... 
 
b) R$ 1,57 :............................................................................................................................. 
 
c) R$ 489,51 : ........................................................................................................................ 
 
d) R$ 205, 05 : ....................................................................................................................... 
 
e) R$ 1.342,40 :...................................................................................................................... 
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DATA: 14/11 - Tempo aprox.: 60 min.  
• Atividades 01- 02 do livrinho da SICOOB 

 
 
DATA: 16/11 
 
LINGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 45min.     
 
Leia com atenção a peça teatral abaixo :    
 

A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
 

Celina – Gente, hoje a escola está fechada, a Bandeira hasteada, o que está acontecendo, 
hein? 
Paulo – Ora, garota, é 15 de novembro e é feriado. 
Celina – Feriado? Por Quê? 
Paulo – Ah! Eu não sei bem o porquê desse feriado. 
Amélia – Eu sei. Minha professora já comentou sobre essa data. Hoje é o dia da 
comemoração da proclamação da República, que se deu no dia 15 de novembro de 1889. 
Celina – E por que isso aconteceu? 
Amélia – O povo brasileiro estava descontente com a monarquia, cujo imperador era D. Pedro 
II. 
Paulo – Mas ele não era rei? Eu acho o rei muito mais importante do que o presidente. O que 
você acha disso tudo, hein Amélia? Você, que sabe tudo, explique-nos. 
Amélia – O povo exigia outra forma de governo que fosse escolhida por ele. Então, destronou 
D. Pedro II e proclamou a República. 
Celina – e qual foi o corajoso que mudou os rumos da história do Brasil? 
Paulo – Ah! Essa eu sei... Deixe comigo. Foi o marechal Deodoro da Fonseca. Daí começou 
o regime democrático. Governo escolhido pelo povo. 
Amélia – E qual é a diferença? 
Paulo – É que, na monarquia, o poder passa de pai para filho e o povo não participa do 
processo. 
Celina – E foi bom isso? 
Amélia – Acho que sim, pois agora o povo pode escolher seus governantes; por isso é que 
temos de saber a proposta de cada um, para fazer uma escolha consciente. 
Paulo – Deixemos esse assunto e vamos repetir: a proclamação da República se deu a 15 de 
novembro de 1889 e foi proclamada pelo marechal Deodoro da Fonseca. 
Celina – Agora não vou me esquecer mais: temos de guardar bem os fatos da nossa história. 
Paulo – Eu ainda queria saber, o que aconteceu com a família real? 
Celina – Ela foi obrigada a deixar o Brasil; D. Pedro II partiu para a Europa com toda a sua 
família e, a 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da proclamação da república, foi 
criada a nossa Bandeira brasileira. 

 
1) Complete as frases: 

a) O primeiro presidente do Brasil foi:.............................................................................. 

b) A República foi proclamada pelo:................................................................................ 

No dia................do mês de..........................................do ano de.................................... 
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2) Relacione: 

(01) Democracia          (        ) Forma de governo que passa de pai para Filho 

(02) Monarquia         (        ) Forma de governo em que o povo escolhe seu presidente 

 
3) Coloque V para verdadeiro e F para falso: 

(     ) O Brasil teve apenas dois imperadores. 

(     ) Na monarquia, os governantes são escolhidos pelo povo. 

(     ) Na República, quem governa é um presidente. 

(     ) Na monarquia, o governo passa de pai para filho. 

(     ) Na República, quem governa é um imperador. 

(     ) O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro imperador do Brasil. 

 

4) Responda: 

a) Qual é o nome do atual Presidente da República?...................................................... 

........................................................................................................................................... 
b) Como foi eleito o atual Presidente?............................................................................. 

c) O que é democracia?................................................................................................... 

d) O que é monarquia?.................................................................................................... 
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DATA: 17/11 
 
MATEMÁTICA – Tempo aprox.: 60 min.  
 
Observe e responda: 
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Siga as pistas e o caminho indicado pelas flechas e resolva a situação problema: 
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DATA - 18/11   
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 
Leia o texto informativo a baixo: 
 

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
 

 Na madrugada de 15 de novembro de 1889, à frente das tropas, o Marechal Deodoro da 
Fonseca, na Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, proclamou a 
República. 

Estabeleceu-se um governo provisório chefiado pelo próprio Marechal. Esse governo 
comunicou a D.Pedro II que havia sido proclamada a Republica e que a família real deveria 
deixar o Brasil. O Major Solon ribeiro foi encarregado de entregar a mensagem ao Imperador, 
que , no dia 17 de novembro, a bordo do navio “ Alagoas”, partiu para a Europa com sua 
família. 

O Brasil passou a ser uma República, com uma nova Constituição e uma nova Bandeira, 
onde o povo passou a ter o direito de escolha de seus representantes governamentais. 
 
ACRÓSTICO: O QUE É? 
Acróstico é uma composição escrita feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou 
localizadas no início ou no interior de frases e de versos. Há vários tipos de acrósticos.  

 
 
ATIVIDADE 
Com base no texto informativo sobre a Proclamação da República, elabore um acróstico sobre 
o assunto. Lembrando que não há necessidade de começar a frase com a letra, ela poderá 
ser usada no meio da frase, facilitando a escrita do acróstico. 
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DATA – 19/11 
 
MATEMATICA – Tempo aprox..: 60 min. 
 
Resolva os problemas no verso ( atrás) da folha e coloque o resultado abaixo de cada problema. 
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DATA 20/11 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 50 min.  
 
Leia o texto abaixo: 

O GATO E O RATO 
 

Em uma fazenda, havia vários animais: boi, bode, cachorro, galo, carneiros, um gato e 
também um rato. Todos muito amigos, andavam e brincavam pela fazenda o dia todo. Apenas 
o gato e o rato viviam de brigas e correrias um atrás do outro. 

Certo dia, o galo já cansado de tanta discussão, resolveu por fim a toda essa discussão. 
Ficou escondido atrás de uma árvore, só esperando a correria começar. 

Quando o gato começou a correr atrás do rato, o galo saltou na frente, abriu seu enorme 
bico e catou o rabo do rato. O gato, ao ver aquela cena, ficou ali parado imóvel, até ver que o 
galo iria colocar o pobre do ratinho no seu papo.  

O gato, desesperado, correu e pulou nas costas do galo, arrancando suas penas, fazendo 
com que soltasse o ratinho, que correu em direção do gato e deu-lhe um grande abraço. 
Saíram, então, os dois em disparada, voltando a correr um atrás do outro, fazendo a alegria 
da fazenda.  

Agora, a sua tarefa é reescrever este texto que está todo no masculino, para o feminino. 
Vou facilitar, transformando o título para você. 
 

A GATA E A RATA 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
DATA: 21/11 - Tempo aprox.: 60 min. 

 
• Atividades 06- 08 e 09 do livrinho SICOOB. Com os dedoches de personagens você 

poderá se divertir com sua família, dramatizando a história lida ou inventando outras 

histórias 
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DATA: 23/11 
 
MATEMÁTICA- Tempo aprox.: 50 min. 
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DATA: 24/11 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Tempo aprox.: 60 min. 
 
Leia com muita atenção a poesia abaixo, escrito por Maria Alice Penna de Azevedo. 
 

PASSADO, PRESENTE E FUTURO 
 

Passado é o que já passou, 
É ação que já terminou, 
Ontem vi, comi, chorei... 
O futuro é o que vai ser, 
É o que vai acontecer, 
Amanhã verei, farei 
 
O PASSADO está lá atrás, 
O FUTURO  está na frente 
E entre os dois, ao nosso alcance 
Está o agora , o PRESENTE. 
 
O PASSADO JÁ ACABOU, 
Não pode mais se mudar. 

O futuro ainda não veio, 
Ainda está por chegar. 
 
Aproveitar no PRESENTE 
O que o PASSADO me ensinou. 
E preparar o FUTURO 
Do jeito que se sonhou. 
 
Talvez, antes , no PASSADO 
Sem querer eu tenha errado. 
Hoje, porém, muito eu sei. 
E , no PRESENTE, é certeza, 
Trabalhando com firmeza, 
No FUTURO vencerei. 

 
AGORA É COM VOCÊ!  

 
Com base na poesia lida e em seus conhecimentos anteriores sobre passado, presente 
e futuro (tempos verbais) complete a tabela abaixo, escrevendo UMA frases para CADA 
TEMPO VERBAL 
 

VERBO PASSADO PRESENTE FUTURO 

 
 

COMER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ANDAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

PULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORRER ....................................
.................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
DATA: 25/11 
 
MATEMÁTICA – Tempo aprox.: 60 min. 
 
RESOLVA COM MUITA ATENÇÃO 
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DATA: 26/11 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Tempo aprox.: 50 min.  
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ARTE 
 

NOME DO ALUNO: ................................................................................................... 
 
DATA: 06/11/2020 

 
 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 A IMAGEM DA OBRA, OS GIRASSÓIS, DE VICENT VAN GOGH, COMO 
PEDE ABAIXO: 
______________________________________________________ 
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ARTE 
 

NOME DO ALUNO: __________________________________________________ 
 
DATA: 13/11/2020 
 
ARTE – ATIVIDADE DE "CORES " 
 
OBJETIVO: Explorar e conceituar cor, aprimorando seu conhecimento, a fim de 
reconhece-las no seu cotidiano.  
 
CRIE UM BONITO DESENHO (PRODUÇÃO LIVRE), DEPOIS PODE USAR SUAS 
CORES PREFERIDAS PARA COLORIR, CAPRICHE NA CRIATIVIDADE: 
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ARTE 
 

NOME DO ALUNO: __________________________________________________ 
 
DATA: 20/11/202 
 
 ARTE – ATIVIDADE DE CORES "QUENTES E FRIAS" 
 
OBJETIVO: Identificar e diferenciar as cores quentes e frias. Perceber as sensações 
que as cores podem suscitar. 
 
USE SUA CRIATIVIDADE E CRIE UMA COLAGEM NOS ESPAÇOS COMO PEDE 
ABAIXO: 
______________________________________________________ 

COLAGEM LIVRE COM CORES QUENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLAGEM LIVRE COMCORES FRIAS: 
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ENSINO RELIGIOSO 
 
ALUNO (A):.............................................................................................4ºANO 
 
DATA: 04/11/2020 
 
ATIVIDADE 01 
 
Objetivo: Levar o conhecimento como se deve valorizar as boas amizades. 
 

Ter amigos e ser amigo 
 

Gosto de ter sempre perto 
Gente que gosta de mim! 
Saber como se consegue 
Amigos tão bons assim! 

 
1-Complete o quadro abaixo com 10 nomes de amigos ou colegas e escreva uma 
qualidade para cada um. 
 

Amigo ou colega Qualidade(s) 
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ENSINO RELIGIOSO 

 
ALUNO (A):....................................................................................................4º ANO 
 
DATA: 11/11/2020 
 
Atividade 02 
 
Objetivo: Valorizar a verdadeira amizade 
 

Música: Amizade Sincera 
De: Renato Teixeira 

 
A amizade sincera 
É um santo remédio, é um abrigo seguro 
É natural da amizade 
O abraço, o aperto de mão, o sorriso 
Por isso, se for preciso 
Conte comigo, amigo, disponha 
Lembre-se sempre que, mesmo modesta 
Minha casa será sempre sua 
Amigo 
Os verdadeiros amigos 
Do peito, de fé, os melhores amigos 
Não trazem dentro da boca 
Palavras fingidas ou falsas histórias 
Sabem entender o silêncio 
E manter a presença mesmo quando ausentes 
Por isso mesmo, apesar de tão raros 
Não há nada melhor do que um grande 
Amigo 
A amizade sincera 
É um santo remédio, é um abrigo seguro 
É natural da amizade 
O abraço, o aperto de mão, o sorriso 
Por isso, se for preciso 
Conte comigo, amigo,… 

 
2 - Após fazer a leitura da letra música sincera amizade, complete a atividade abaixo 
com as palavras que faltam, circulando as palavras com lápis colorido: 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=Renato+Teixeira&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCysMk9JW8TKH5Sal1iSrxCSmlmRmlmUCABWmTZWIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiRz4aAxJHsAhVEGbkGHR9vCs4QMTAAegQIBxAD
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EDUCAÇÃO FÍSICA   
 
05/11/2020 

PULAR CORDA – 45 Minutos  

Pular corda sempre foi um dos mais animados brinquedos infantis, permitindo 

inúmeras possibilidades de variação em sua prática. Há entretanto alguns modos de 

pular corda que merecem a preferência das crianças. – Altura, alturinha. 

Desenvolvimento: Duas crianças no caso os pais e mães irmãos enfim estendem a 

corda, iniciando no chão, e subindo aos pouquinhos. Os competidores saltam sobre 

ela. Quem conseguir pular maior altura é o vencedor. 

 

12/11/2020 

CORRIDA DOS CADARÇOS – 45 Minutos 

Corrida de duplas, de ida e volta, onde os participantes correm com os cadarços 

amarrados. Na ida, vai de frente, na volta, vem de costas. Não pode virar. Se cair, 

levanta e continua. Ganha quem voltar primeiro. 

 

19/11/2020 

CORRIDA DOS SENTADOS – 45 Minutos  

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. 
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COMO AS ATIVIDAES DO LIVRO DA SICCOB ENVOLVE FOTO, PRECISAMOS 
DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM ASSINADA PELOS PAIS OU 

RESPONSÁVES PARA DIVULGAR AS ATIVADAS NAS REDES SOCIAIS.  
(A MESMA SEGUE ABAIXO) 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM DA VOZ 
 
 

Pelo presente instrumento (    ) AUTORIZO  (     ) NÃO AUTORIZO concessão 

e divulgação de imagem e som da voz registrados em vídeo, fotos, aulas, atividades 

gerais e/ou afins, de cunho pedagógico, realizadas e produzidas nas atividades 

remotas da Rede Municipal de Ensino (no intuito de minimizar danos provenientes da 

COVID-19), por meio de blog, site, slides, folhetos e redes sociais. 

 

Nome do aluno  Turma: 

Escola   

Nome dos Pais/Responsáveis  

 

CPF: RG: 

TELEFONE:  

 

 

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: 

 

MÃE:.............................................................................................................................. 

 

PAI:................................................................................................................................ 

 

  

 

 

Bela Vista do Toldo,..........de.........................................de 2020. 

 


