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     Procure no seu celular um aplicativo leitor de QR Code e mire no 
código. Ele irá direcioná-lo para o material que estiver estudando. 
Caso o seu celular não tenha nenhum aplicativo com essa função, 
baixe-o, gratuitamente, na sua loja de aplicativos. 

QR CODE 

Mire a câmera do seu celular nesta imagem ao lado ou use o 

link para acessar o formulário Material de Complementação 

Escolar e participe: https://forms.gle/tP7PUchEna71h1zu6. 



            Querido aluno, 
 Querida aluna, 
 

             A escola é um lugar bonito, cheio de vida, de fazer amizades de qualidade e trocar 

experiências saudáveis. Que falta esse ambiente faz nas nossas vidas, não é mesmo? 

 Assim que possível e seguro, todos voltaremos a nos encontrar nesse espaço tão 

especial para todos nós!   

 Mas, enquanto isso não acontece, é muito importante que, de segunda-feira à sexta-

feira, vocês recorram a este material para estudar de verdade, como se estivessem indo à escola, e 

continuar aprendendo cada vez mais. 

 Afinal, todo o material desenvolvido até aqui tem chegado para que continuem com 

as suas rotinas de estudos, aprendendo também a pensar e a lidar melhor com os seus sentimentos, 

com as emoções vividas neste momento de isolamento social.  

 A alegria e o amor são fundamentais para o sucesso da aprendizagem. Entreguem-se 

a essas atividades com a mesma alegria e o mesmo amor com que nos entregamos à criação de 

todas elas.  

 A educação ensina o agir, desperta o pensar e inspira o sentir, ajudando a interpretar 

o mundo com a razão e o coração, para que seja possível compreender bem o que acontece ao 

nosso redor. Então, aproveitem para assistir ao vídeo produzido pela Orquestra nas Escolas, pois 

música e emoção caminham juntas. Cliquem no link abaixo e boa semana! 

E/SUBE/CEF 

   E/SUBE/CMP 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dTL6zzM96Ds&list=
PLPqsKvdVPAAzxdVqzL4yaOrtmr-rWGEP0&index=2&t=0s 
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Mire sua câmera no QR Code e ouça 

a música “Canção da América” completa. 

 

Amigo é coisa pra se guardar 

Debaixo de sete chaves, 

Dentro do coração, 

assim falava a canção que na América ouvi, 

mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir, 

mas quem ficou, no pensamento voou, 

com seu canto que o outro lembrou 

E quem voou no pensamento ficou, 

com a lembrança que o outro cantou. 

Amigo é coisa para se guardar 

No lado esquerdo do peito, 

mesmo que o tempo e a distância, digam não, 

mesmo esquecendo a canção. 

O que importa é ouvir a voz que vem do coração. 

Pois, seja o que vier, 

venha o que vier 

Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar 

Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. 

CANÇÃO DA AMÉRICA 
             Milton Nascimento 

Adaptado de vagalume.com 
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1. Qual é o assunto da letra da música? 

____________________________________________________________________________. 

2. Qual é a mensagem que a letra da música nos passa? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

3. Escreva o nome do compositor da música. 

____________________________________________________________________________. 

4. Qual é o sentido dos versos? 

“Amigo é coisa pra se guardar  

No lado esquerdo do peito,” 

 Amigo é para ser esquecido. 

 Amigo é para ser guardado no coração. 

 Amizade termina com o tempo e as pessoas não se falam mais. 

5.  Como você sabe, neste momento, a recomendação é que se mantenha o distanciamento 

social. Tenho certeza de que você está com saudade dos seus amigos. O que você acha de 

escrever um recadinho especial para um amigo ou uma amiga? 
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Amigos, vamos recordar o 

conceito de ordem alfabética! 

6. Coloque em ordem alfabética as palavras abaixo.   

A ordem alfabética é a organização das palavras de acordo com a letra inicial. 
Essa organização respeita a ordem das letras no alfabeto. 

Lembre-se! Se a letra inicial de mais de uma 

palavra for igual, a regra é olhar a segunda letra e 

assim sucessivamente. Observe o exemplo! 

Exemplo: amor – alegria 

 As duas palavras começam com a letra a. 

 Quando isso acontece, temos que ver qual é a segunda letra da    

palavra e, assim, respeitar a ordem das letras no alfabeto.   

 gentileza - solidariedade - cuidado - respeito - carinho - amizade   

_______________________________________________________ 

 felicidade - brincadeira - estudo - saúde - vida -  companheirismo    

_______________________________________________________ 
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7. Organize as palavras e preste atenção na mensagem de cada frase.   

estudar. importante continuar a É 

amigos. bom muito É ter 

8. De acordo com as regras acima, reescreva o texto. Atenção para o uso adequado da letra 

maiúscula. 

Alunos do 4º Ano, 

 

      Para escrever um texto, temos que ter atenção às letras maiúsculas. Elas são 

usadas também para iniciar: frases, nomes de pessoas, países, estados, municípios, ruas, 

rios e estabelecimentos, títulos de livros, jornais ou revistas. 

reciclar é pensar no outro! 

     minha família está animada com o projeto de reciclagem. a minha vizinha luíza fez uma 

campanha on-line e ajudou nossa comunidade a entender a importância dessa iniciativa. 

    é preciso pensar na cidade do rio de janeiro e no futuro do brasil. vamos separar o lixo!  

co
m
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________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 A matéria da capa do Diário Oficial do dia 

03/06/2020 abordou a campanha de adoção de 

animais no período da quarentena. 

Além do amor que podemos partilhar com 

nossa família e amigos, temos muito amor para 

dar e receber dos animais. 

Mas é claro que não podemos levar todas as 

espécies de animais para casa. 

Aqui, em nossa cidade, encontramos uma 

grande  diversidade de animais, em praças, ruas, 

nos comércios e em outros locais.  

 A Cidade do Rio de Janeiro possui uma fauna 

muito rica.  
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9. Circule apenas os animais que você encontra no local onde você mora. 
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Você já ouviu falar sobre o mico-leão-dourado?  

O mico-leão-dourado é um mamífero que vive exclusivamente na Mata 

Atlântica.  Ele está ameaçado de extinção há muito tempo por causa da 

destruição do seu habitat, sua sobrevivência se deve aos projetos e unidades 

de conservação. 

A principal causa da vulnerabilidade e do risco de extinção do mico-leão-

dourado é a fragmentação do seu habitat.  

O mico-leão-dourado é um símbolo da luta pela conservação da 

biodiversidade no mundo todo. 
Fonte: todamateria.com.br 

Ficha técnica do Mico-Leão-Dourado 

Tamanho: Até 35 centímetros, mais 40 centímetros de cauda. 

Peso: Aproximadamente 600 gramas. 

Alimentação: Raízes, frutas, insetos, lagartos, cobras e pássaros. 

Gestação: 120 dias. 

Tempo de vida: Em geral, 8 anos. 

Onde vive:  Mata Atlântica  

1 – Amazônia 

2 – Cerrado 

3 – Mata Atlântica 

4 – Caatinga 

5 – Pampa 

6 – Pantanal 

publicdom
ain 

flickr.com
/2017 

BIOMAS DO BRASIL 
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10. Escreva se a frase é fato ou opinião. 

 

A) A cor amarela é muito bonita. 

 

B) A rosa é a flor mais perfumada. 

 

C) Existem muitos bairros na Cidade do Rio de Janeiro. 

 

D) Precisamos preservar o meio ambiente para termos qualidade de vida.  

 Você já viu um mico-leão-dourado?  

 O mico-leão-dourado é um animal que está em extinção. 

O mico-leão-dourado é o animal mais belo da fauna brasileira.  

Observe: 

 O mico-leão-dourado é um animal que está em extinção.               Isso é um fato. 

O mico-leão-dourado é o animal mais belo da fauna brasileira.              Isso é uma opinião. 

11. Escreva um exemplo de fato e um exemplo de opinião. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

flickr.com
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Sei sim, Leila! 

Preste atenção na explicação! 

José, você sabe como podemos descobrir 

qual é o número que a maçã representa? 

 8 ×       = 32 

32 ÷ 8 = 4 8 × 4 = 32 

Para encontrarmos o resultado da 

multiplicação e descobrirmos o termo 

que faltava, fizemos a operação inversa. 

Nesse caso, utilizamos a tabuada de 8 

para ajudar a encontrar o número. 
 

8 

4 32 
32 

- 

00 
8 

4 

x 

32 

Assim como ocorre com a adição e a subtração,  

a multiplicação e a divisão são operações inversas.  

12. Utilizando as operações inversas, descubra o termo desconhecido. 

X 9 = 81  13 x         = 104  250 ÷         = 50 
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13. Resolva as situações-problema e depois faça a operação inversa. 

A) A vaca leiteira da fazenda de Joaquim produz, em média, 8 litros de leite por dia. 

Quantos dias são necessários para a produção de 192 litros? 

B) Thiago utiliza 4 morangos para cada receita de geleia. Se ele tem 120 morangos, 

quantas receitas ele conseguirá fazer? 

C) Um florista tem 480 rosas para fazer arranjos. Ele quer colocar 8 rosas em cada 

arranjo. Quantos arranjos ele conseguirá fazer? 

pixabay.com
 

pixabay.com
 

publicdom
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14. Desenhe e responda. 

A) Divida, igualmente, 36 peixes em 6 aquários. 

Cada aquário ficou com ________ peixes. 

Agora, faça a operação inversa para conferir se a divisão foi feita corretamente. 

15. Calcule as divisões e faça a operação inversa. 

15 ÷ 5= 
 

32 ÷ 4= 
 

45 ÷ 9= 60 ÷ 5=  

 
 
 

Utilize o seu 

caderno para 

fazer os cálculos. 
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AS FORMAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS 

Quando observamos objetos feitos pelo homem ou até mesmo na natureza, 

podemos notar as mais variadas formas. Algumas delas, por apresentarem certas 

características, são chamadas formas geométricas espaciais. 

Estas imagens podem ser associadas a formas geométricas espaciais. 

cilindro 

esfera 

cone 

paralelepípedo 

cubo dado 

pirâmide 

geladeira copo 

chapéu 

bola 

publicdom
ainvectors 
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Os corpos redondos possuem superfícies curvas; logo, não possuem faces laterais.  

São alguns exemplos de corpos redondos: 

cilindro esfera cone 

FIGURAS TRIDIMENSIONAIS 
CORPOS REDONDOS 

Observamos que as formas espaciais que possuem 
superfícies curvas e arredondadas, rolam. 

16. Osmar foi ao mercado com sua mãe. Ele notou que os produtos e as 

embalagens lembram figuras geométricas espaciais. Resolveu separar as 

compras em duas sacolas. Como ficou essa separação? 

publicdom
ainvectors 

pexels.com
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ATIVIDADES GABARITO 

ATIVIDADE 1 O assunto da letra da música é a amizade. 

ATIVIDADE 2 Resposta pessoal. 

ATIVIDADE 3 Milton Nascimento. 

ATIVIDADE 4  Amigo é para ser guardado no coração. 

ATIVIDADE 5 Resposta pessoal. 

ATIVIDADE 6  amizade – carinho – cuidado – gentileza – respeito – solidariedade. 
brincadeira – companheirismo – estudo – felicidade – saúde – vida. 

ATIVIDADE 7  
 

É importante continuar a estudar. 
É muito bom ter amigos. 

ATIVIDADE 8  Reciclar é pensar no outro! 
     Minha família está animada com o projeto de reciclagem. A minha 
vizinha Luíza fez uma campanha on-line e ajudou nossa comunidade a 
entender a importância dessa iniciativa. 
    É preciso pensar na Cidade do Rio de Janeiro e no futuro do Brasil. 
Vamos separar o lixo!  

ATIVIDADE 9  Resposta pessoal. 

ATIVIDADE 10  opinião   -   opinião   -   fato  -   fato. 

ATIVIDADE 11  Resposta pessoal. 

ATIVIDADE 12 
 

9 x 9 = 81           13 x 8 = 104       250 ÷ 5 = 50  
 

ATIVIDADE 13 
 

A) 24 dias. 

B) 30 receitas de geleia de morango. 

C) 60 arranjos. 

ATIVIDADE 14 
 

6 peixes em cada aquário. 

ATIVIDADE 15 15 ÷ 5= 3   /   3 x 5 =15                        32 ÷ 4 =   8    /   8 x 4 = 32    
45 ÷ 9= 5   /   5 x 9 = 45                       60 ÷ 5 = 12   /  12 x 5 = 60 

ATIVIDADE 16 Rolam - melancia, lata, papel higiênico,  casquinha de sorvete e funil. 
Não rolam - pote de sorvete, caixa de fósforo, esponja, caixa de leite e 
sabão.  
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