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PORTUGUÊS 

O rato do campo e o rato da cidade 

“Era uma vez um rato que morava na cidade que foi visitar um primo que vivia no campo.” O rato 

do campo era um pouco arrogante, mas gostava muito do primo e recebeu-o com muita 

satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade 

torceu o nariz e disse:- Não posso entender primo, como consegues viver com estes pobres 

alimentos. Naturalmente, aqui no campo, é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te 

mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana ficarás admirado de ter 

suportado a vida no campo. 

Os dois puseram-se, então, a caminho. já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. – 

Certamente que gostarás de tomar um refresco, após esta caminhada, disse ele polidamente ao 

primo. Conduziu-o até à sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. 

Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. – O que 

é isto? Perguntou assustado, o rato do campo. – São, simplesmente, os cães da casa, respondeu 

o da cidade. – Simplesmente? Não gosto desta música, durante o meu jantar. 

Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a 

toda pressa. – Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa no campo. – Já 

vais tão cedo? Perguntou o da cidade. – Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o primeiro. 

Moral da história: 

Mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos e 

preocupações. 

Fábula de Esopo  

1. Assinale abaixo qual é o gênero textual do texto que você leu: 

 (  ) Notícia (  ) Fábula (  ) Haicai (  ) Reportagem 

2. Escreva como você chegou à conclusão acima: 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Identifique as características dos personagens da história: 

  

Rato do campo Rato da cidade 

    



 
 

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

16ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA  

Manoel dos Santos Pedroza 
Estudante realize as atividades no seu caderno 

4º ANO 

  

  

4. Como o rato do campo recebeu o primo em sua casa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Como era a vida do rato da cidade? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. A moral indica que: 

(  ) Você tem que ser educado com seus 

parentes. 

(  ) Mais vale o pouco certo, do que o muito 

duvidoso. 

(  ) Se você não correr perigo, nada valerá a 

pena. 

(   ) Se você é rico não pode conversar com os 

pobres. 

 7. Qual era o tipo de comida do rato do campo e do rato da cidade? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 8.    Por que o rato da cidade convidou o rato do campo para morar com ele? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 9. Por que o rato do mato resolveu voltar ao campo? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Você gostaria de morar no campo ou na cidade? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

VAMOS EXERCITAR? 

 

1) Observe os preços dos brinquedos abaixo e depois responda de acordo com o que se 

pede. Não se esqueça de fazer as contas! 

 

 

 

 

 

 

a) Quanto gastarei se comprar um aviãozinho e um carrinho? 

b) A mãe de Mário comprou 2 ursinhos de presente para ele. Quanto ela gastou? 

c) Se ela pagar os dois ursinhos com uma nota de R$100,00, quanto receberá de troco? 

d) Quanto gastarei se comprar todos os brinquedos juntos? 

 

 

https://lh5.ggpht.com/-OlQuCmkLBPU/UGEPIhsRFrI/AAAAAAABbHU/3C74wff1acI/s1600-h/rato%5b2%5d.jpg


 
 

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

16ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA  

Manoel dos Santos Pedroza 
Estudante realize as atividades no seu caderno 

4º ANO 

2) Resolva os problemas abaixo: 

a) Helena comprou uma boneca de R$ 32,00 e deu uma nota de R$ 50,00 para pagar. 

Quanto ela recebeu de troco? 

b) Lucas tinha R$ 368,00 que guardou durante o mês, mas resolveu comprar um vídeo game 

que custava R$ 250,00. Quanto sobrou pra Lucas? 

c) Marina quer comprar uma saia que custa R$85,00 mas só tem R$ 50,00. Quanto falta pra 

ela comprar a saia? 

d) Agora faça os cálculos completando o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Resolva as operações abaixo: 

a) 234 + 123= 

b) 346 + 148= 

c) 489 + 175= 

d) 752 + 240= 

e) 500 + 231= 

f) 321 + 162= 
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HISTÓRIA                              

 

 

 

Tia Marinês   

 

 

 

1 - Responda ás questões abaixo de acordo 

com o texto: 

a) Qual é o título do 

texto?......................................................

. 

b) O que é comemorado em 20 de 

novembro? 

R:.............................................................

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

c) A expressão no texto `` a força do 

espírito presente ´´,era filho de 

guerreiros angolanos.Ele nasceu em 

um povoado de escravos no Brasil, 

chamado de Quilombo.Se refere a 

quem? 

(    ) escravos    9   )  Zumbi    (    ) 

brancos    (   )  negros 

 

d) Observe a imagem abaixo e responda 

as questões: 

 

a) Qual é a expressão de sentimento 

que a figura desperta em você? 

R:.................................................................. 

b) O que será que quer dizer amizade 

não tem cor? 

R:................................................................... 

Leia o texto abaixo com muita atenção  e responda as perguntas. 
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ARTE 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou 

uma pequena comunidade, como a arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, 

artes, culinária, entre outros. 

FONTE:  www.educamaisbrasil.com.br 

Alguns Exemplos de Patrimônio Histórico e Cultural de Piúma 

 

 

 

 

Igreja Imaculada Conceição de 

Piúma é um patrimônio 

arquitetônico, onde sua construção 

possui um estilo de época barroca. 

 

As quatro ilhas de Piúma (Ilha do 

Gambá, do meio, dos Cabritos e 

dos Franceses) São exemplos de 

patrimônios ambientais 

paisagístico. 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-e-patrimonio-cultural#:~:text=Patrim%C3%B4nio%20cultural%20%C3%A9%20tudo%20aquilo,regi%C3%A3o%20s%C3%A3o%20escolhidos%20pelo%20Estado.
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Atividade 

Escolha um Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Piúma, que foi apresentado na 

coletânea ou outro que você e sua família consideram importante para nosso município e 

desenhe em seu caderno. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Na aula de hoje, faremos uma brincadeira simples. Porém, daremos um enredo diferente a ela. 
Como o objetivo é a consciência negra, vamos começar dizendo aos nossos alunos, que, há 
muito tempo atrás, existiam pessoas más (capitão do mato) que capturava indivíduos negros para 
serem seus escravos. Tudo isso simplesmente pela cor da pele. E os negros tentavam fugir para 
os quilombos, local que se sentiam seguros. Para a realização dessa atividade, temos que contar 
com pelo menos dois participantes. Uma área deve ser demarcada, evitando que ambos passem  
dela. Um primeiro participante será o “capitão do mato” e ficará no centro do espaço combinado. 
Ao sinal do mesmo, o segundo participante (o negro), que estará de um lado do espaço 
demarcado(na mata), tentará mudar para o outro lado do espaço ( quilombo ). Tudo isso sem que 
o “capitão do mato” o capture. 

 

 

Piúma é conhecida como “a cidade 

das conchas” devido ao artesanato 

 

A Ilha do Gambá é uma área de 

preservação natural tombada pelo 

município. 
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CIÊNCIAS 

A TERRA E O UNIVERSO 

Os fenômenos das estrelas e da Lua sempre despertaram a curiosidade humana, desde os 

tempos mais remotos da história. Na Antiguidade as pessoas não sabiam explicar os fenômenos 

então os associavam aos deuses. 

Até cerca de 500 anos atrás, alguns acreditavam que a Terra era plana e chata como um disco. 

No século XVI, surgiram importantes conclusões de que na realidade a Terra tem a forma 

arredondada e que gira em torno do sol e em torno de si mesma. 

 

A Terra, apesar de sua dimensão, possui um endereço no Universo. O Universo é muito 

complexo, apresenta-se com vários elementos. 

Os meteoros, conhecidos popularmente de “estrelas cadentes”, são apenas alguns sinais de que 

a Terra não está sozinha no espaço cósmico. 

Existem corpos celestes que compõem a galáxia, como estrelas, planetas, satélites naturais e 

cometas. Estima-se que no Universo exista mais de 100 bilhões de galáxias. A galáxia na qual a 

Terra esta localizada é chamada de Via Láctea. As estrelas são astros que possuem luz própria, 

pois irradiam uma grande quantidade de energia. 

A Terra faz parte do sistema solar, esse é um grande conjunto formado por dezenas de astros 

que giram ao redor de uma estrela, o sol. Fazem parte do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão (agora, Sedna encontra-se no lugar de Plutão, 
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pois esse fora rebaixado para a categoria de planeta anão). A Terra é datada de 4,6 a 5,0 bilhões 

de anos, datas que são mais aceitas por parte dos cientistas. 

Após a leitura do texto, faça as tarefas abaixo. 

1- Pinte de marrom o espaço que representa a parte sólida e de azul o que representa a parte 

líquida do planeta Terra. 

 

2- Ache o SOL e os planetas que fazem parte do Sistema Solar. 
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3- Complete as frases com as palavras do quadro. 

Dica: uma mesma palavra pode aparecer várias vezes nas frases. 
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GEOGRAFIA  

Atividades sobre RELEVO 

1) Observe as figuras abaixo e relacione as colunas de acordo com as formas de relevo 

existentes nas cidades mostradas. 

A B 

 

 

 

 

 

 

(     ) Relevo com morros, ruas com subidas e descidas 

(     ) Relevo mais plano, sem descidas nem subidas. 

 

2) Seguindo as coordenadas do digrama abaixo, descubra o nome de alguns agentes que 

modificam o relevo. 

 

4 Á RA PE TO 

3 HU MA GUA VA 

2 RA CHU SER TU 

1 TEM TU NO VEN 

 A B C D 
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a) 4A + 3C  ____________________________________________________        

b) 1D + 4D _____________________________________________________        

c) 3B + 3D ____________________________________________________ 

d) 2C + 3A + 2B + 1C ____________________________________________ 

3)Relacione as colunas corretamente 

(A) Atuam na transformação das formas de relevo. 

(B) Conjunto de plantas que se desenvolve espontaneamente ou é plantado pelas pessoas. 

(C) Recursos naturais que utilizamos em nossa vida, 

(D) Conjunto das diferentes formas de terreno. 

(      ) Relevo 

(      ) Ar, água, solo, minerais 

(      ) Água, vento, raízes de plantas e ser humano. 

(      ) Vegetação 
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