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Atividade referente ao dia 16/04/2020____ Quinta-feira 

Ciências___ Classificação dos animais___ Unidade 3 

• Observar as páginas 134 e 135, responder o vasculhando ideias no 

caderno de ciências. (Resposta pessoal) 

• Ler e responder as páginas 136 à 139. (Resposta pessoal) 

 

Português 

Sinônimos e antônimos  

Apostila páginas 71 à 75 referente ao conteúdo que já estudamos. 

 

Matemática 

Exercícios no caderno.  

• Segue abaixo a folha, com a atividade para ser copiada no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de abril de 2020 

Professora:   Solange Barbosa Garcia                                           

 Aluno (a): ____________________________________ Série: 4º Ano A 

1) Arme e resolva as divisões no caderno. 

 

a) 75:3 =  

b) 396:9=  

c) 756: 6=  

d) 102: 6 = 

e) 175: 7= 

f) 846: 3=  

g) 65: 5= 

h) 144: 3= 

 

2) Problemas: 

a) Um granjeiro distribuiu 288 ovos em 12 caixas iguais. Quantos ovos 

couberam em cada caixa? 

b) Titia distribuiu 324 docinhos em 9 bandejas iguais. Quantos docinhos ela 

colocou em cada bandeja? 

c) Malu tem 345 figurinhas. Ela colou 15 em cada página de seu álbum. 

Quantas páginas tem seu álbum? 

d) Vovó comprou 96 metros de fita para serem colocadas igualmente em 6 

toalhas. Quantos metros de fita terá cada toalha? 

e) Um jardineiro tem 455 mudas de rosas para replantar igualmente em 5 

canteiros. Quantas mudas irá plantar em cada canteiro? 

f) Um alfaiate costura 54 calças em 6 dias. Quantas calças ele fará em 1 

dia, se costurar a mesma quantidade de calças por dia? 

 

 

 

 



Correção das atividades do dia 15/04/2020 

Geografia 

Página 183 ___ Vasculhando ideias ____ Resposta pessoal 

Página 189 

1) As principais ruas, as igrejas, o mercado, o museu, o observatório 

astronômico, o convento, o seminário, o local onde acontecem os festejos 

de carnaval, a praia. Como o mapa é turístico, ele destaca as informações 

que interessam aos turistas e as principais ruas, para que eles saibam 

onde se localiza a atração turística que querem visitar. 

Página 193 

1) a) Trifon, Velser, Laticinópolis, Gurambom, Orlas, Mebel. 

b) Zelox, Gurambom, Foijo, Nasmau, Trifon, Velser e Fereci.  

Página 194 

1) a) Mapa político 

b) Mapa turístico. 

c) Mapa físico 

2) GPS, satélite, fotografia aérea.  

Página 195___ Resposta pessoal. 

 

Português 

Atividades no caderno 

1) Em cada caso, sublinhe o sinônimo da palavra. 

a) Amplo = grande- comprido – pequeno 

b) Ancião= moço- maduro- velho 

c) distante= longe- perto- próximo 

d) ganhar= levar- doar- receber 



e) cintilam= apagam- brilham – escurecem 

2) Dê os antônimos destas palavras. 

preto= branco 

aparece= desaparece 

satisfeito= insatisfeito 

alegre= triste 

magro= gordo 

quente= frio 

simpático= antipático 

bom= mau 

feliz=infeliz 

bondade= maldade 

feio= bonito 

Matemática 

Páginas 73 e 74 

7) a) Multiplicadas por 2 

          Divididas por 2 

b) Multiplicadas por 3 

Divididas por 3 

c) Multiplicadas por 4 

Divididas por 4 

Página 75 

1) Figuras de 4 lados(quadriláteros) 
 

2) Resposta pessoal. 
 

 
 



Página 76 

3) Resposta pessoal 

Página 77 

4) 13 centímetros. 

5) 13x 3= 39 centímetros. 

6) Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


