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4º ANO 
MATERIAL COMPLEMENTAR 

ESCOLAR – Módulo IV 
 

 
PREZADAS FAMÍLIAS: SEJAM BEM-VINDAS AO NOSSO MOMENTO 
DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE SANTA ISABEL PARA OS ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I. 
. AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE 
PARA AS CRIANÇAS E JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS 
PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO DE QUALIDADE E 
ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 
CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE 
AUXILIARÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 
CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ ABORDADOS PELOS 
NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS FORAM 
ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA. 
 
ESTÁ PREPARADO? PARA AUXILIÁ-LOS, LEIAM COM ATENÇÃO 
AS DICAS ABAIXO: 
 
– ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM 
DISTRIBUÍDAS AO LONGO DA SEMANA. 
 
– IMPORTANTE QUE A CRIANÇA TENHA UM LUGAR TRANQUILO 
PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
 
– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS 
ATIVIDADES. 
– OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DEVEM APENAS AUXILIAR NAS 
ATIVIDADES, POIS AS MESMAS DEVERÃO SER REALIZADAS 
PELAS CRIANÇAS. 
 
 
 

EQUIPE PEDAGÓGICA 
 

BOM ESTUDO !!! 
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Olá querido aluno ! No Módulo IV vamos conversar um pouco sobre o que é Cultura. Você sabia 
que a cultura está presente nas sociedades humanas desde o início dos tempos. Ela une as 
pessoas de um mesmo local em torno de algo em comum. 

No link da Prefeitura Municipal de Santa Isabel tem disponível para os alunos o Baú de Ideias.  É um 
espaço educativo e cultural com dicas e curiosidades sobre leituras, canal de Arte, pandemia e sites 
de museus. 

Numa das dicas do site da Prefeitura de Santa Isabel, está o livro: AS COISAS QUE A GENTE 
FALA, da escritora Ruth Rocha. 

 

 

 

http://www.ruthrocha.com.br/livro 

 

As coisas que a gente fala – Ruth 
Rocha 

As coisas que a gente fala 
saem da boca da gente 
e vão voando, voando, 
correndo sempre pra frente. 
 
 
Entrando pelos ouvidos 
de quem estiver presente. 
Quando a pessoa presente 
É pessoa distraída 
Não presta muita atenção. 
 

Então as palavras entram 
E saem pelo outro lado 
Sem fazer complicação. 
Mas às vezes as palavras 
Vão entrando nas cabeças, 
Vão dando voltas e voltas, 
Fazendo reviravoltas 
E vão dando piruetas. 
 

 
 
Quando saem pela boca 
Saem todas enfeitadas. 
Engraçadas, diferentes, 
Com palavras penduradas. 
 

Mas depende das pessoas 
Que repetem as palavras. 
Algumas enfeitam pouco. 
Algumas enfeitam muito. 
Algumas enfeitam tanto, 
Que as palavras – que 
Engraçado! 
– nem parece as palavras 
que entraram pelo outro 
lado. 
 
Por isso, quando falamos, 
Temos de tomar cuidado. 
Que as coisas que a gente fala 
Vão voando, vão voando, 
E ficam por todo lado. 
E até mesmo modificam 
O que era nosso recado. 
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1-Marque as afirmativas que fazem parte do texto. Assinale com um X. 

(   ) As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo pela frente. 

(    ) Temos que tomar cuidado quando falamos alguma coisa. 

(    ) As coisas que a gente fala não tem força 

(   ) Algumas pessoas enfeitam tanto as palavras que elas nem parecem as mesmas palavras que 
entraram pelo outro lado. 

2-Por que devemos tomar cuidado ao falar, segundo o texto? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

3-A autora comparou a palavra a um enfeite . Escreva o trecho do texto que mostra essa 
comparação. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4-Procure no dicionário o significado das seguintes palavras e copie no espaço abaixo: 

Reviravolta é o mesmo que: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Piruetas é o mesmo que: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

5- Por que devemos tomar cuidado quando falamos, segundo o texto ?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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USP CULTURA EM CASA 

 

A página reúne uma série de conteúdos, produzidos pelos centros de cultura da USP, pelos 
programas USP Comunidade, por museus e por institutos e unidades que serão atualizadas 
constantemente, agregando mais materiais conforme são produzidos. 

Tenha acesso ao conteúdo disponível: https://p rceu.usp.br/noticia/usp-cultura-em-casa-arte/ 

 

6-De acordo com o texto acima, a USP – Universidade de São Paulo oferece: 

(A)Viagem a um outro estado 
(B) Leitura em casa 
(C) Cultura em casa 
(D) Brincadeiras nas ruas 

 
7-O que possui nessa página ? 
 
(A) reúne uma série de artigos eletrônicos para vendas 
(B) reúne uma série de conteúdos, produzidos pelos centros de cultura da USP 
(C) reúne pessoas para festas 
(D) reúne pessoas para aniversários 
 
 
8-A imagem USP CULTURA EM CASA retrata: 
(A) que nessa página encontra-se filmes, músicas, curiosidades e muito conhecimento 
(B) que nessa página tem convites para festas de casamento  
(C) a história da Chapeuzinho Vermelho 
(D) a história de Santa Isabel 
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Você sabia que a Gibiteca também é um espaço cultural ? 

 

Pense em um lugar mágico, aconchegante que acalma nossa alma e coração...onde há 
tranquilidade e espaços especiais...esse Lugar se chama Gibiteca Maurício de Sousa... Venha nos 
conhecer e aproveitar nossos espaços para uma leitura tranquila...Tragam seus filhos, seus alunos, 
seus conhecidos para desfrutar desse pedacinho do céu... Para participar da nossa Gibiteca não 
precisa ter uma idade definida...Basta apenas ter vontade e imaginação...Vontade de estar em paz e 
imaginação para sentir a magia desse lugar!!!!  

MaricláudiaGardezani 

9-Como é a Gibiteca ? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

10-Qual é o nome da Gibiteca ? 
________________________________________________________________________________________________ 

11-O que pode ser feito na Gibiteca ? 
_________________________________________________________________________________________________ 

12-O que precisa ser feito para participar da Gibiteca ? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Arte também é cultura ! 

 

https://cabofrio.rj.gov.br/charitas-recebe-obras-da-serie-brincadeiras-de-crianca-do-artista-ivan-cruz/ 

A Casa de Cultura e Museu José de Dome, Charitas, recebe as obras do artista plástico e escultor, 
Ivan Cruz em Cabo Frio, Rio de Janeiro. 

“A criança que não brinca, não é feliz. Ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um 
pedaço no coração”, comentou Ivan Cruz. 

13-De acordo com o texto, Ivan Cruz é um: 

(A) vendedor 
(B) professor 
(C) artista plástico e escultor 
(D) bancário 

14-Cabo Frio está localizada em qual estado ? 
(A)Arujá 
(B)Santa Isabel 
(C)São Paulo 
(D)Rio de Janeiro 

15-Por que o adulto que não brinca, falta-lhe um pedaço no coração ? 
(A) porque parece que falta alguma coisa na sua vida 
(B)porque cresceu e ainda gosta de brincar 
(C) porque vive feliz e nada lhe falta 
(D) porque ainda é criança e não gosta de brincar 
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Vamos pôr a mão na massa !!! 

 

16- Chegou o momento de escrever sobre um livro que você leu. Não se esqueça de descrever as 
características dos personagens, escrevendo se ele é alto, bom, tem ou não irmãos, do que gosta, 
etc. Você, agora, será o escritor !!! Conte nos a história com começo, meio e fim. Após, leia para a 
sua mãe ou alguma outra pessoa o que escreveu. 
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Vamos praticar a Matemática ? 

 

 

 

A Casa de Cultura e Museu José de Dome, Charitas, recebe as obras do artista plástico e escultor, 
Ivan Cruz. A mostra individual “O peregrino da arte” contará com 35 quadros e 04 esculturas em 
tamanho natural de uma criança em bronze da série “Brincadeiras de Criança”. A exposição, gratuita 
e aberta ao público de todas as idades, ficará disponível à visitação até o dia 29 de dezembro de 
2020. 
No ano de 1998 que Ivan Cruz apresentou seu trabalho ao público cabo-friense. Nesse período, o 
artista viajou pelo Brasil visitando escolas e instituições que realizam atividades inspiradas nas suas 
obras no âmbito pedagógico. Viajou para Portugal onde realizou muitas exposições deixando grande 
acervo de suas obras. 
1- Faz quantos anos que Ivan Cruz apresentou seu trabalho ao público cabo-friense ? 

(A)22 anos 
(B)12 anos 
(C)2 anos 
(D)98 anos 

2- Quem nasce em Cabo Frio é cabo-friense, e quem nasce em Santa Isabel é: 

(A)Arujaense 
(B)Igaratense 
(C)Isabelense 
(D)Joeense 

 

3-Escreva por extenso. Veja o modelo: 28: vinte e oito 

Ivan Cruz nasceu em: 
1947____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Formou-se em Direito em: 

1970____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Frequentou a Sociedade Brasileira de Belas Artes e fez visitas constantes ao Museu Nacional 
de Belas Artes em: 

1960 ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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4- Complete cada bloco utilizando uma sequência. Faça como no modelo. Complete com os 
números que faltam. 

 

 

 

 

5- Você utilizou alguma operação para a realização do exercício anterior ? Qual ? 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

6- Para cada multiplicação indicada abaixo há quatro resultados apresentados, mas apenas 
um deles está correto. Descubra qual é e pinte-o. 

5 x 5 35 25 5 55 

8 x 6 68 36 86 48 

9 x 9  99 810 81 9 

3 x 6 18 6 3 180 

4 x 7 21 7 4 28 

 

Enquanto José ajudava Rodrigo nas lições de casa, José propôs a Rodrigo uma brincadeira. 
Escreveu uma operação em uma folha e fez duas perguntas para que ele respondesse. 

120 : 5 É maior que 50? Não 

120 : 5 = 24 

É menor que 30 Resposta: sim 

 

 

7-Leia o exercício anterior e continue a brincadeira. 

 

36 : 4 É maior que 8? _______ 

Operação 
matemática: 

____________ 

É menor que 30 ? Resposta: ___ 

 

150 

50 100 

555 

50 ____ 

_____ 

40 40 
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8-Sônia e João foram a uma livraria e compraram 3 livros da escritora Ruth Rocha por 
R$25,00 cada um. Quantos reais eles gastaram ? 

 

 

 

 

 Resposta : 

 

9- Para pintar um quadro, José comprou: 

1 tela de pintura 60cm x 80 cm = R$ 30,00 

3 vidros de tintas: R$9,00 

1 pincel: R$ 3,00 

Quantos reais ele gastou ao todo ? 

 

 

 

 

Resposta: _______________________________________________________________ 

 

10- José deu duas notas de R$20,00 e uma de R$10,00 para pagar a compra da pintura do 
quadro que irá pintar. Quanto recebeu de troco ? 

 

 

 

 

 

Resposta: ______________________________________________________________________________ 

Faça aqui a sua operação matemática 

Faça aqui a sua operação matemática 

Faça aqui a sua operação matemática 


