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Língua Portuguesa 

(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de 

interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 

em enumerações e em separação de vocativo e de aposto. 

(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre 

outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta 

e com a estrutura própria desses textos (problema, opinião, argumentos), considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – Leia o texto e pontue nos lugares necessários. 

 

                                        ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

DATA:19/07/2021 

Clique no link 

https://www.youtube.com/watch?v=6HoazWMP-_E 

HORAS,MINUTOS E SEGUNDOS 

Para saber as horas, utilizamos o relógio, que pode ser de ponteiro ou digital. 

 

 

 

 

 

 

 

No relógio de ponteiros, o ponteiro menor indica as horas, e o ponteiro maior 

indica os minutos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HoazWMP-_E


Há relógios que apresentam um terceiro ponteiro, que anda bem mais rapidinh, 

é o ponteiro do segundo. 

1 minuto tem 60 segundos 

1 hora tem 60 minutos 

Um dia tem 24 horas 

1 – Escreva as horas representadas nos relógios abaixo: 

 

2 – De acordo com o relógio digital marques as horas no relógio de ponteiro: 



DATA: 21/07/2021 

O quadro  abaixo mostra a produção de uma fábrica de brinquedos nos meses 

de janeiro e fevereiro. 

 

 

 

 

 

A- Quantos piões a fábrica produziu nesses dois meses? E quantas bonecas? 

 

B- Quantos carrinhos a mais que piões foram produzidos em janeiro? 

C- Em quanto aumentou a produção de bonecas de janeiro para fevereiro? 

MESES 
 

PIÕES BONECAS CARRINHOS 

JANEIRO 
 

 
250 

 
389 

 
456 

FEVEREIRO 
 

 
365 

 
275 

 
387 



 

D- Quanto falta para que a produção de carrinhos durante os meses de janeiro 

e fevereiro chegasse a 1.000 unidades 

 

DATA: 23/07/2021 

 

1- Observe o gráfico e veja os números de turistas que visitaram o litoral 
durante a semana e, depois responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Em que dia houve mais turistas no litoral? 

 

B- Qual foi o total de turistas durante a semana? 

 
 

C- Quantos turistas foram a mais na quinta-feira que na quarta-feira? 

 

D- Quantos turistas a mais teriam que visitar o litoral na segunda-feira para 

ficar com o mesmo número de turistas da terça-feira? 

 

E- Qual o total de turistas que visitaram o litoral na segunda-feira, na terça-

feira e na quarta-feira? 

 

F- Qual dia houve menos turistas no litoral? 



2- Arme e resolva no caderno: 

 

A- 60.000 – 21.438= 

B- 45.897 + 6754= 

C- 3.428 x 7= 

D- 9120 x 6= 

E- 8341x 8=      

DATA :26/07/2021 

ATIVIDADE NO LIVRO DIDÁTICO 

 

 

 

 

 

PÁGINAS: 79 (Nº 2,3)80 (Nº 1,2)81 (Nº 2) 

 

DATA: 28/07/2021 

1 – Observe o quadro de uma cidade fictícia e resolva as questões abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) De acordo com a pesquisa realizada pelo censo, qual é o número de 
habitantes da cidade Onda Azul? 

 

b) Quantos habitantes faltam para atingir 15.000? 
 



c) Quantos homens têm a mais que mulheres? 
 

d) Quantos idosos há a menos que os adultos homens e mulheres juntos? 
 

DATA:30/07/2021 

 

1- Resolva os problemas: 

 

A- Marcela comprou 6 pacotes com 230 balas cada um. Ana comprou 5 

pacotes com 360 balas cada um. 

 

• Quantas balas Marcela comprou? 
 

• Quantas balas Ana comprou? 
 

• Quantas balas Ana comprou a mais que Marcela? 
 

• Qual o total de balas que elas compraram juntas? 
 

2- Arme e resolva no caderno: 

A- 3.457 + 7.872 = 

B- 12.420 + 9.745 = 

C- 4.798 + 2.145 = 

D- 3.000 – 1.392 = 

E- 2. 702 – 1.544 = 

F- 4.300 – 2.728 = 

G- 45.700 x 5 = 

H- 12.345 x 7 = 

I- 33.891 x 8 = 

J- 9.870 x 4 = 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 

 

HABILIDADE:EF04HI06/ES Identificar as transformações ocorridas nos processos de 

deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou 

marginalização e ressaltando que os deslocamentos migratórios fazem parte da 

humanidade e são estimulados, quando não forçados, por fatores políticos, econômicos, 

ambientais, conflitos bélicos, intolerância religiosa, disputas territoriais e étnicas. 

 Já imaginou como seria a vida sem usar o dinheiro? Estranho, não? Pois há muitos e muitos 

séculos atrás ele não existia, mas, como sempre existiu a necessidade de comprar, as 

pessoas da época tiveram que dar um jeitinho e resolver o problema. 

              

A primeira solução foi fazer trocas, então, se uma pessoa 

tinha escolhido muitas frutas, mas precisava  de cortes de 

tecido para fazer  roupas, partia à procura de quem 

estivesse interessado  nas frutas,  mas também tivesse 

tecido para fazer a troca, por exemplo. 

 

Esse é um sistema de comércio é chamado também 
de escambo. Atualmente ainda encontramos pessoas que se utilizam dessa prática, 
inclusive há sessões específicas nos classificados dos jornais para anúncios de trocas, mas 
é claro que em escala muito menor do que antigamente. 

No fim do Século XVII surge o primeiro banco, na Inglaterra. O procedimento era o mesmo: 
as pessoas levavam seus valores – ouro, prata, jóias – para o banco e recebiam um recibo 
que garantia a entrega. Esse sistema vigorou por muitos séculos e foi copiado por outros 
países. Chegou um momento que o volumo de transações era grande e também começou 
a facilitar falsificações. Para controlar isso foi necessário que cada país criasse um órgão 
responsável por controlar essas transações. No Brasil esse órgão chama-se Banco Central. 

 

Outras formas de dinheiro 

O cheque é uma forma alternativa de utilizar o dinheiro: a pessoa deposita uma 
determinada quantia no banco e emite cheques relativos a pequenas partes do 
valor depositado, não precisando, necessariamente usar todo o valor de uma só 
vez. É muito útil utilizar cheques quando o valor a ser pago por algum bem é 
muito alto. 

Já o cartão de crédito também é uma forma de utilização do dinheiro, só que, 
diferente do cheque. Com o cartão de crédito você utiliza um valor que na 
verdade você não tem ou não quer utilizar naquele momento e o banco lhe dá 
crédito para comprar e pagar posteriormente, com prazo determinado pelo 
banco. 

 

 

O dinheiro no Brasil 



Também no Brasil, por muito tempo vigorou o sistema de trocas, principalmente 
na época em que havia grande produção de açúcar, fumo e algodão. 

Em 1695 foram cunhadas as primeiras moedas oficiais do Brasil. Na época essas 
moedas eram de ouro e prata, com o valor de 1.000, 2.000 e 4.000 réis, em ouro 
e de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis, em prata. 

Esse sistema introduzido pelos portugueses durou até 1942 quando foi 
introduzido o cruzeiro. Com o passar do tempo e a conseqüente desvalorização 
da moeda seu valor ficou muito baixo, até que, em 1965 o governo decretou a 
criação do cruzeiro novo. 

Esse processo de desvalorização da moeda no Brasil ainda persistiu por algum 
tempo e o governo teve que fazer outras intervenções para que a moeda não 
perdesse totalmente o valor. Assim de 1986 à 1989 vigorou o cruzado, de 1989 
à 1990 o cruzado novo, de 1990 à 1993 novamente o cruzeiro até que 
finalmente em 1994 surge o real, moeda que se mantém estável até hoje. Ainda 
bem! 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
 
HABILIDADES: EF04GE11 Identificar as características das paisagens naturais 

e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem 

como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

 

1)   a paisagem pode ser constituída por uma grande variedade de 

elementos.observe a pintura paisagem com touro de Tarsila do Amaral e 

responda: 

 

 

  

 

 



 

2) Apesar de diferentes, a zona rural e a zona urbana necessitam uma da outra. 

Dê exemplos dessa relação. 

 

3)Coloque (V ) para as frases verdadeiras e ( F ) para as frases falsas: 

 

 

 4) Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada 

classifique as colunas de acordo com o tio de paisagem: 

 

 

  



5) As atividades de lazer das áreas urbanas são diferentes das rurais. 

Diferencie as atividades abaixo, conforme a legenda a seguir: 

 

6) Leia o trecho do poema e responda: 

 

 7) Observe a paisagem abaixo depois responda: 

 

CIÊNCIAS 

HABILIDADES: EF04CI04/ES Analisar e construir cadeias alimentares simples, 

reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do 

Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos, comparando 

cadeias alimentares do bioma local com as de outros biomas e representando 

essas informações em diferentes mídias e linguagens. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

  

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
COM A AJUDA DO RESPONSÁVEL, APENAS LEIA O TEXTO SOBRE A 
HISTÓRIA DOS JOGOS OLÍMPICOS:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História das Olimpíadas: Os Jogos Olímpicos são uma tradição da Grécia 

Antiga.  

Na época, há mais de 700 anos antes de Cristo, as disputas ocorriam em 
homenagem aos deuses gregos. Nas primeiras edições, o único esporte era a 
corrida. Com o tempo, novas modalidades foram surgindo. Os primeiros Jogos 
Olímpicos da era moderna, com atletas de várias nacionalidades se enfrentando, 
ocorreram em 1896, em Atenas, com 285 atletas de 13 países. 
Qual a importância dos Jogos Olímpicos: Os Jogos Olímpicos são 
importantes principalmente por despertarem o interesse da população pelas 
práticas esportivas. O hábito de praticar um esporte com regularidade traz 
inúmeros benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Além disso, passa 
uma mensagem de união entre as nações. Mesmo que elas compitam entre si, 
há um espírito de fraternidade entre os atletas. 
Quais eram as modalidades dos Jogos Olímpicos: Com o passar dos anos, 
muitas modalidades foram acrescentadas nas Olimpíadas.  
Mas nos jogos originais da Era Moderna, em 1896, os esportes em disputa foram 
os seguintes: 
Atletismo 
Ciclismo 
Esgrima 
Ginástica 
Halterofilismo 
Lutas 
Natação 
Tênis 
Tiro. 
 
Olimpíadas de Tóquio 2021: Todas as modalidades que farão parte dos 
próximos jogos: 



1.Basquete; 
2.Basquete 3 x 3; variação do tradicional basquete 5 x 5, fará a estréia nos Jogos 
Olímpicos em Tóquio. 
3.Tiro com arco; 
4. Ginástica artística; 
5. Nado artístico; 
6. Atletismo; 
7. Badminton; 
8. Baseball e softball;Em português, beisebol e softbol.  
9. Vôlei de praia;  
10.Boxe; 
11. Canoagem Slalom;  
12.Canoagem velocidade (sprint);  
13. Ciclismo BMX corrida;  
14. Ciclismo BMX Freestyle; Nessa modalidade, os competidores têm duas 
oportunidades para mostrar suas manobras em 60 segundos. A categoria vai 
estrear como esporte olímpico em Tóquio. Os favoritos à medalhas vêm da 
Austrália, Venezuela, Japão, Estados Unidos e Inglaterra. 
15. Ciclismo - mountain bike;  
16. Ciclismo de estrada;  
17. Ciclismo de pista;  
18. Saltos ornamentais;  
19. Hipismo;  
20. Esgrima;  
21. Futebol;  
22. Golfe;  
23. Handebol;  
24. Hóquei na grama;  
25. Judô;  
26. Karatê; em 2021, veremos pela primeira vez o karatê como esporte olímpico. 
Apesar de ser uma modalidade tradicional japonesa, os campeonatos mundiais 
costumam ter vencedores de várias nacionalidades. 
27. Maratona aquática;  
28. Pentatlo moderno;  
29. Ginástica rítmica;  
30. Remo;  
31. Rugby;  
32. Vela;  
33. Tiro;  
34. Skate;  
35. Escalada;  
36. Surfe; outro esporte a estrear como modalidade das olimpíadas é o surfe. A 
maior potência historicamente no esporte são os Estados Unidos, mas, 
recentemente, os brasileiros têm faturado muitas conquistas. 
37. Natação;  
38. Tênis de mesa;  
39. Taekwondo;  
40. Tênis; 
41. Ginástica de trampolim;  
42. Triatlo;  



43. Vôlei;  
44. Polo aquático;  
45. Halterofilismo;  
46. Luta; a modalidade é disputada em duas categorias: luta greco-romana, 
presente desde as primeiras Olimpíadas, e luta livre, esporte olímpico desde 
1904.  
AGORA VAMOS COLORIR: 
 
OS MASCOTES DA OLÍMPIADAS DE 2020 QUE SERÃO UTILIZADOS EM  
2021. 

 

 

 
INGLÊS 

 
 
TEMA: Greetings / Cumprimentos 

      OBJETIVO:Trabalhar frases do cotidiano em Inglês. 

 

01-Relacione a primeira coluna com a segunda: 

 

( A ) Good morning                            (  ) Boa noite - chegada 

( B ) Good afternoon                          (  ) Tchau 

( C ) Good evening                             (  ) Bom dia 

( D) What is your name?                    (  ) Meu nome é Ana 



( E) Hello                                            (  ) Boa noite - saída 

(F )Good bye                                      (  ) Prazer em conhecê - lo 

(G) Good night                                    (  ) Qual é o seu nome? 

( H) My name is Ana                           (  ) Olá 

( I ) Nice to meet you                          (  ) Boa tarde 

 

 

 

02- Complete o diálogo abaixo com as expressões em destaque: 

 

                       My name is Sandy – See you later – I am fine - Hi 

 

         

Arte 

 

Orientações: A atividade é que você executará é opcional e se for possível faça-

a no caderno, caso não seja possível faça no suporte possível e encaminhe a 

foto.   Os textos informativos devem ser colados no caderno. Após o termino da 

atividade, o aluno deverá assinar seu nome na obra. 

 



Objetivo: Explorar e conhecer elementos das Artes Visuais através do Patrimônio 

Cultural. (Composição coletiva) 

Composição coletiva. 

Olá! Como você está? Descansado para mais um semestre de aula? Depois de 

alguns dias de recesso é muito legal voltar as aulas e neste semestre vamos 

procurar nos divertir ao máximo, vamos ser felizes.  

Na última Coletânea, a de número 8 você trabalhou com um lugar que você tenha 

muito carinho e boas lembranças e comentamos que a Arte conta a história dos 

lugares, lembram do Restaurante Ancoradouro e seu painel de conchas na parede 

exterior? Pois é, lá se conta a história de Piúma.  

Não é só o Restaurante Ancoradouro que conta a história de Piúma, pessoas 

também contam a história desta cidade. Aqui os pescadores, as descascadeiras 

de camarão, as pastorinhas e os artesãos também contam uma linda parte da 

história de Piúma.  

Você sabe por qual motivo a praça Dona Carmem tem este nome? Vocês já 

ouviram contar a história desta mulher? Ela também conta a história da nossa 

cidade e por isso foi homenageada com o seu nome em uma praça.  Dona 

Carmem foi uma artesã pioneira no artesanato de conchas. E ainda hoje é 

lembrada com muito respeito e carinho.  

 

Esta foto é da senhora Carmem Muniz Guimarães, carinhosamente conhecida 

como dona Carmem. E a foto ao lado é da Praça que leva o seu nome: “Praça 

Dona Carmem” ou como muitos costumam dizer “Praça da Dona Carmem”.  E 

esta outra foto é de um pouco do artesanato de concha que aqui em Piúma é muito 

importante. Esta história de respeito e carinho do povo piumense por dona 

Carmem foi devido a importãncia dela para o desenvolvimento econômico do 

município. Para visualizar mais sobre artesanato de concha acesseo 

site:https://www.youtube.com/watch?v=qpaxJ4DFuQk 

Vamos conhecer outra pessoa que também conta a história deste lugar ? è o 

senhor conhecido como Berola. Seu nome é LeandroFerreira Rosa. Ele conta a 

história de Piúma através da música. Ele compôs algumas músicas que contam 

como é Piúma.  Entre suas composições estão “A gíria de Piúma” e “Sou mais 

Piúma”.  

Entre no site https://www.youtube.com/watch?v=okJX_j45lnU  e veja o Clipe 

damúsica “A gíria de Piúma”.  

https://www.youtube.com/watch?v=qpaxJ4DFuQk
https://www.youtube.com/watch?v=okJX_j45lnU


 

 

 

 

Este é o senhor Leandro, mais conhecido como Berola.  

Bem, agora que já conhecemos dois grandes persoangens que contam a história 

de Piúma, vamos a nossa atividade. Preste atenção que você oderá escolher uma 

das duas propostas para executar.  

Proposta 1: Com as conchas de nossa cidade faça uma composição livre. Se 

inspire nas imagens dos artesanatos local e deixe a imaginação trabalhar e mãos 

a obra. Esta composição é livre. Fique a vontade para criar o que o seu coração 

sugerir. 

Proposta 2:Assim como oBerola conta a história através da música, você criará 

uma música para Piúma. Você pode fazer uma paródia. Poste ´para apreciação a 

lera e mande um áudio cantando. 

Lembre-se que você deve escolher uma das atividades e executar. Peça ajuda a 

um adulto.  

 Você sabia que se colocar este buzio no ouvido, você ouve obarulho 

do mar???? Verdade! 

   Beijos com sabor de sal da água do mar!!! 

 

 

 

 

 


