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Atividades referente ao dia 28/07/2020____ Terça-feira 

Português: Conteúdo: Animais no palco____ Unidade 1____ 3º Bimestre 

Texto explicativo sobre tempos verbais. (Fica a critério do aluno copiar no caderno, pode ser 

impresso e colado no caderno ou ser feito somente a leitura). 

Apostila páginas 21 e 22. 

 

Matemática: Conteúdo: Adicionar também é repartir__ Unidade 1__3º Bimestre 

Exercícios para serem copiados e respondidos no caderno de matemática. 

 

Geografia: Conteúdo: Formas de relevo___ Unidade 1___ 3º Bimestre 

Páginas 136 e 137___. Vasculhando ideias. (Resposta pessoal na apostila) 

Ler e responder a 138. 

Responder a 139. 

Ler e responder a 140 e 141. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul,28 de julho de 2020. 

Professora: Solange                                    Série: 4º Ano “A” 

Texto explicativo dos tempos verbais: Presente, Pretérito Perfeito, 

Pretérito Mais-Que-Perfeito 

Presente 
O presente é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala. 

Assim, ele permite situar o tempo presente indicando uma ação habitual, uma verdade ou 

características do sujeito. Pode também ser utilizado para falar de ações que acontecerão num 

futuro próximo. Além dele, há também o presente do subjuntivo. 

Exemplos: Eu estou muito feliz com ele. 

Eles aprendem todos os dias nas aulas. 

Nós dividimos a comida. 

 Pretérito perfeito 
 É usado para falar de fatos que ocorreram no passado e foram totalmente terminados. 
Observe frases com verbos no pretérito perfeito. 

• Na sexta-feira eu visitei meus amigos de escola. 

• Os alunos aprenderam essa matéria no ano passado.  

• O primeiro dentinho do meu filho nasceu ontem. 

Pretérito mais-que-perfeito do indicativo 

O pretérito mais-que-perfeito é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação 

passada. Pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta no passado.  

Este tempo verbal tem uma utilização muito limitada, sendo maioritariamente utilizado em 

exclamações, em linguagem poética ou na sua forma composta. 

Frases com verbos no pretérito mais-que-perfeito 

 Quando notei, a água já transbordara da banheira. 

 Com o olhar triste, explicou a todos por que regressara a casa. 

 Apenas de noite admitiu que esperara por ele ansiosamente durante todo o dia. 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul,28 de julho de 2020. 

Professora: Solange                                    Série: 4º Ano “A” 

Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividades para serem copiadas no caderno de matemática. 

 

 



 

2) Escreva a fração correspondente a cada desenho. 

 

 



                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 
 

Correção dos exercícios referente ao dia 27/07/2020____ Segunda-feira 

Português  
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1)  

 

 

2) Resposta pessoal. 
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9) 

 

 

 



Matemática 

Página 16 

 

Página 17 

1) Os números decimais. 
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2) 1 

8 
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3)a) 2 

       8 

b) Dois oitavos. 
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4)  

 



História 
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1) As praias, os morros e as florestas. 
2) A primeira imagem mostra o local com pouca intervenção humana. Na segunda imagem, a 

orla da praia já parece densamente ocupada (é possível observar prédios de 

apartamentos). 

Página 99 

3) A água é essencial no processo de sedentarização. Com a água dos rios, ficavam 

garantidos o abastecimento, a irrigação das plantações e, em alguns casos, a atividade 

pesqueira. 

 


