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Olá,  queridos alunos! Estamos de volta e mais uma vez juntos  !  

4º ANO 
MATERIAL COMPLEMENTAR 

ESCOLAR – Módulo III 

 
 

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 !!! 

 
Município de Santa Isabel 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2020 
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 Você sabia que o nosso maior tesouro são as pessoas com quem convivemos ? É com elas que 
aprendemos os maiores ensinamentos. Nessa semana, vamos conversar sobre elas, as pessoas que estão ao 
nosso redor. 

Estamos vivendo um momento de isolamento social, devido à pandemia do COVID – 19 

(Coronavírus). Nesse período estamos tendo a oportunidade de conviver mais tempo com a nossa 

família. A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de convivência 

e baseados no afeto. Convide sua família para ouvirem com você a Música: Família, de Rita Rameh 

e Luiz Waack . 

Música: Família 

Diga quem mora na sua casa, quem mora com você  

Com quem você divide o que gosta  

Quem olha por você  

 

Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã  

Eu moro com a minha avó  

Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão  

Eu moro só com o meu pai  

 

Diga quem mora na sua casa, quem mora com você  

Com quem você divide o que gosta 

 Quem olha por você  

 

Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos  

Meu cachorro mora aqui também  

Moro com a minha mãe, seu marido e meio-irmão  

E no sábado com meu pai  

 

Tantas famílias tão diferentes  

Famílias com pouca, com muita gente 

 Isso não importa, o gostoso é ter 

 Sempre uma família bem pertinho de você 

 
Rita Rameh Lyrics powered by www.musixmatch.com 
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1-De acordo com a música, as famílias nem sempre são iguais, isto quer dizer que: 

(A) as famílias podem ser diferentes 
(B) são sempre iguais 
(C) podem ter só pai e avó 
(D) podem ter só mãe e avô 
 

2-Diga quem mora com você ? Escreva os nomes das pessoas que moram na sua casa junto com 

você. Quem cuida de você ? Se tiver um bichinho de estimação, não se esqueça de incluí-lo na sua 

família. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3- Com quem você divide o que gosta, a palavra dividir é o mesmo que: 

 
(A) guardar para si 
(B) repartir e distribuir 
(C) pensar só em si mesmo 
(D) guardar e não ser generoso 
 
 
Antônimo: descreve uma palavra que tem um significado oposto  (contrário) em relação a outra palavra. 
Exemplo: Antônimo de caro é barato. 
 

4-O antônimo de pouco é: 
 
(A) estreito 
(B) insuficiente 
(C) escasso 
(D) muito 
 

 
5- Como são as famílias que esta música fala ? Todos vivem na mesma casa? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6-  O que determina se uma pessoa faz parte da nossa família ?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 Nesta semana estamos falando sobre a importância da família, leia o texto abaixo e observe 

uma cena familiar... 

BASTA! 
 
 

Agora chega! 
 

Chega de obedecer 
e de ficar calado. 

Chega de ter que fazer 
Tudo o que eu não quero 

e acho errado! 
 

Agora chega! 
 

Chega de comer pepino 
e de engolir ovo quente, 
chega de dormir cedo 

e acordar mais cedo ainda, 
chega de visitar a avó, 

a tia, a prima, o padrinho... 
Chega de prestar contas 

do banho tomado, 
da roupa escolhida, 

do uniforme da escola, 
da nota da prova, 
de cada segundo, 
de cada respiro! 

 
Chega, chega... e chega! 

 
Liberdade ainda que tarde! 
Independência ou morte! 

 
Manhêêêê! 

Onde está a minha roupa de goleiro? 
 

Paiêêêê! 
Quero o dinheiro da minha mesada! 

 

                                                                                                                   Carlos Queiroz Telles 
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Há um protesto que atravessa todo o texto. Esse protesto se faz por meio de uma palavra que se 
repete muitas vezes. 

7-Que palavra é essa? 

_________________________________________________________________________________________ _____________           

8- A repetição, num texto, reforça ideias. Que ideia aparece reforçada durante todo o texto?             

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

9-Destaque, do texto, algumas ações que a pessoa que fala não quer mais fazer. Escreva essas 

ações. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

10-Destaque, do texto, palavras que indiquem o sexo de quem fala. Escreva essas ações. 

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ __

              

11-A mudança no comportamento do menino ao final do texto deixa as ideias engraçadas. Explique 

por quê.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Mãe cria tirinhas com as frases ditas pelos filhos e faz sucesso na web 
Mulher mora em Caruaru e eterniza conversas inusitadas com as crianças. 
'Família em Tiras' tem mais de 19 mil seguidores e relatos de todo o país. 

Mãe, por que a lua sempre segue a gente ?  A pergunta foi feita pelo pequeno Pedro Rodrigues quando 

tinha quatro anos. Quem convive com crianças sabe a quantidade de questões inusitadas que podem surgir 

durante uma conversa ou um passeio em família. Foi a partir desses diálogos que a servidora pública 

Julianna Rodrigues, de 37 anos, encontrou inspiração para fazer tirinhas e eternizar momentos. Já são 

mais de 19 mil pessoas que seguem a página Família em Tiras, criada para compartilhá-los. 

http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2015/10/mae-faz-tirinhas-com-frases-ditas-pelos-filhos-

e-faz-sucesso-na-web.html      23/10/2015 

12- O que é eternizar momentos ? 

(A) excluir da memória 

(B) guardar na memória para sempre 

(C) esquecer dos momentos vividos 

(D) deixar passar despercebido os momentos vividos 

https://www.facebook.com/familiaemtiras
http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2015/10/mae-faz-tirinhas-com-frases-ditas-pelos-filhos-e-faz-sucesso-na-web.html
http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2015/10/mae-faz-tirinhas-com-frases-ditas-pelos-filhos-e-faz-sucesso-na-web.html
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13- Em quem Julianna encontrou inspiração para criar a página “FAMÍLIA EM TIRAS” ? 

______________________________________________________________________________ 

 

Observe a tirinha FAMÍLIA EM TIRAS e responda as questões abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14- A mãe de Arthur pede que ele peça desculpas olhando-a nos olhos e, ele: 
(A) obedece, mas pede desculpas para os seus olhos 
(B) não obedece a mãe  
(C) finge que não a escuta 
(D) obedece, mas não olha nos seus olhos 
 
15-No quarto quadrinho indica que quando os filhos forem chamados, eles: 
(A) vão ficar nervosos 
(B) vão ficar próximo 
(C) vão ficar por perto 
(D) vão ficar distante 
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 Vamos pôr a mão na massa !  
 

Agora, chegou o momento de ouvir uma história lida por alguém que mora junto com você. 

Após ouví-la reescreva-a, conte-nos o título do livro, quem é o autor, não se esqueça de 

registrar o começo, o meio e o final dessa história. Depois que já estiver tudo pronto, leia a sua 

produção de texto em voz alta a um adulto e aproveitem para verificar se todas as ideias foram 

escritas. 

12- Escreva abaixo a história contada por álguém que mora com você. 

Título: 
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Vamos praticar a Matemática ? 

O dia da família nas escola municipais de Santa Isabel é comemorado no dia 11 de outubro, o 

decreto foi criado em 2008.  

1- Escreva os números que estão abaixo no quadro de ordens a seguir: 

2008 120 999 556 

 

Faça como no modelo. 

Unidade de milhar 

(UM) = 1000 a 9999 

Centena 

(C) = 100 a 999 

Dezena 

(D)= 10 a 99 

Unidade 

(U) 1 a 9 

2 0 0 8 

    

    

    

 

2-Escreva esses números por extenso. Faça como no modelo. 

2008 = dois mil e oito 

120 =  

999 =  

556= 

 

3-Vamos arredondar  

Número Dezena mais próxima 

88 90 

56  

47  
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Número Centena mais próxima 

259 300 

345  

478  

 

Dinheiro: problema e solução !!! 

Observe as situações a seguir e resolva as questões propostas, registrando as operações que você 

realizou. 

 

 Felipe queria entender para onde o dinheiro que seus pais ganham, então escreveu uma lista 

com as despesas do mês de maio. Observe a lista acima e responda: 

4- Qual é a maior despesa da família ? 

Resposta:  

5- Quanto essa família gasta com as despesas para garantir sua moradia (aluguel, água e luz) ? 

Resposta:  

 

6- A mãe de Felipe irá pagar a conta de luz e internet com uma nota de 100 reais e outra de 50 

reais. Quanto receberá de troco ? 

Resposta: 
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7- O valor de um Salário Mínimo (R$1045,00) seria suficiente para pagar todas as contas da família 

de Felipe? Explique. 

 Resposta: 

 

8- Considerando que a família de Felipe gasta R$100,00 por mês com o supermercado, faça uma 

lista com 8 produtos e seus preços que eles poderiam comprar.  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

Até a próxima semana !!! 
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