
                          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 

 

Atividades referente ao dia 30/09/2020____ Quarta-feira 

Português: Conteúdo no caderno  

Explicação e exercícios para serem copiados e respondidos no caderno de português. 

 

Matemática: Conteúdo no caderno 

Exercícios para serem copiados e respondidos no caderno de português. 

 

Ditado: 

1) trabalhador                        7) beijo 

2) livro                                   8) violão 

3) televisão                           9) carroça 

4) amigo                               10) flor 

5) beijo                                  11) poltrona 

6) violão                                 12) fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Jandaia do Sul, 30 de setembro de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                      Série: 4º Ano “A” 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividades para serem copiadas no caderno de português 

 

1) Sublinhe a sílaba tônica das palavras: 

feliz-     abelha-      árvore-           véspera-      carnaval-        manhoso-      

bicho-      saúde-      esquina-        esperto-       brejo-        negócio. 

 

2) Numere corretamente, usando: 

 

(1)  Para as palavras paroxítonas 

(2) Para as palavras proparoxítonas 

(3) Para as palavras oxítonas. 



(    ) óculos                                    (    ) dinheiro 

(   ) jornal                                       (    ) café 

(   ) banana                                    (    ) janela 

(   ) abacaxi                                   (     ) máquina 

(   ) pílula                                       (    ) simpático 

(   ) sossego                                   (    ) pião 

(   ) ônibus                                     (     ) roseira 

(   ) anzol                                       (     ) caqui 

 

3) Copie as palavras abaixo nos lugares certos. 

cebola-   urubu-     lápis-      café-        drogaria-       caqui-      hálito-     crisântemo-   

escola-     boné-   trabalho-  rápido-    úmido-      professor-     caminho-    cantor-     

crítico-    lento. 

Oxítona = _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Paroxítona= ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Proparoxítona= ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Jandaia do Sul, 30 de setembro de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                      Série: 4º Ano “A” 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividades para serem copiadas no caderno de matemática 

1) Arme e efetue as operações. Verifique se estão corretas aplicando a operação inversa. 

Siga o exemplo. 

 

b) 2964: 76=_____________ 

     c) 742: 14= _____________ 

    d) 7488:32= _____________ 

    e) 9048: 29= _____________ 

     f) 6004: 79= ______________ 

 



 

 



                          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 29/09/2020____ Terça-feira 

Português___ Atividades do caderno 

1) 

 

 

2) Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 



3)  

 

 

4)  

 

 



Matemática____ Atividade do caderno 

1) a) 724 

b) 613 

c) 523 

d) 343 

e) 677 

f) 242 

g) 413 

h) 299 

i) 192 

 

2) a) setecentos e vinte e quatro. 

b) seiscentos e treze. 

c) quinhentos e vinte e três. 

d) trezentos e quarenta e três. 

e) seiscentos e setenta e sete. 

f) duzentos e quarenta e dois. 

g) quatrocentos e treze. 

h) duzentos e noventa e nove. 

i) cento e noventa e dois. 

 

3) Diego                                       

2.634                                            

- 419                                            

2.215 

Valor dos dois juntos 

     2.634 

+  2.215 

   4.849 

Resposta: Possuem juntos 4.849 selos. 

 

 

 



 


