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Vamos aprender mais? Então, clique no link e 
ouça. 

Quando Ventinho chegou 

Levantou folhas do chão 

E fez um redemoinho 

Que veio na contramão 

 

Uma folhinha pequena 

Fez uma reclamação 

- Que coisa desagradável! 

Me ponha já, já no chão. 

 

- Eu não vim aqui brincar! 

O Ventinho foi falando 

- Eu vim aqui pra chamar 

A chuva que está faltando... 

 

As folhas estão caindo 

A terra já virou pó 

As flores estão murchando 

Tá seco de fazer dó! 

 

 

 

 

 

 

 

Os bichos estão morrendo 

Não tem folhas pra comer 

Com essa secura toda 

Não tem água pra beber... 

 

Ventinho soprou com força 

As nuvens todas juntou 

E a chuva toda caiu 

O jardim todo molhou. 

 

A terra bebeu a água 

As raízes se molharam 

Folhas e flores se abriram 

A umidade aproveitaram. 

 

Bichinhos apareceram 

Abelhas e formiguinhas 

Beija-flores coloridos 

Besouros e joaninhas. 

 

Ventinho soprou de leve 

Sobre a paisagem florida 

- Eu posso trazer a água, mas 

- A água é quem traz a vida! 

Ventinho 

https://w
w

w
.pngw

ing.com
/pt/free-png-bw

uez 

Fragmento de ROCHA, Ruth. Toda criança do mundo mora no meu coração - 2ª Ed. Salamandra: São Paulo, 2014. 

 
Olá, 4.º ano! “Eu não existo 
sem você”... é verdade, a 

música de Tom Jobim já nos 
dizia sobre a importância do 
outro em nossa vida e, por 

falar nisso, 21 de setembro é 
o Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência. 
Ainda temos muito o que 
avançar. Vamos ao nosso 

texto de hoje? Quais são as 
novidades? Boa leitura, 

amiguinhos. 
 

https://bit.ly/3myU8x3 
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1. Você já percebeu como o poema se organiza? Então responda: 

 

   Quantas estrofes possui o poema? _______________________ 

   Quanto versos em cada estrofe? ______________________ 

 

2. O que aconteceu quando Ventinho chegou? 

_________________________________________________________________________ 

3. O Ventinho fez um redemoinho que veio na contramão. Qual o sentido de “contramão” no 

texto?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Qual era o objetivo de Ventinho? O que ele queria que acontecesse? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Ventinho relata as consequências da falta de água na terra. O que estava acontecendo por 

falta de água? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. De acordo com o texto, os bichos estavam morrendo porque  

 

 Ventinho fez um redemoinho. 

 Ventinho parou de soprar. 

. não tem água para beber. 

 chove muito. 

 

7. No trecho “Não tem água para beber”, a palavra em destaque passa a ideia de 

 

 tempo. 

 modo. 

 lugar. 

 negação. 

Inclusão é 
uma forma 

de amor 
pelo 

próximo. 
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8. Quem, na verdade, traz a vida? 

_________________________________________________________________________ 

9. Ao ler o trecho “– Eu posso trazer a água, mas a água é que traz a vida!”, a palavra em 

destaque se refere 

 

 ao Ventinho. 

 ao jardim. 

 à chuva. 

 à terra. 

 

10. A folhinha disse ao Ventinho “... me ponha já, já no chão”. As palavras usadas pela 

folhinha estão repetidas para passar qual ideia?  

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

  

 

  

     Agora é o momento de imaginar as cenas que esse poema nos faz pensar. 

Imagine como deve ser essa folhinha que o ventinho fez voar igual avião, de como 

ele soprou as nuvens para fazer chover, das folhas e flores se abrindo, e desenhe, 

abaixo, com muita criatividade. Esse desenho vai ficar muito bonito... 
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Vamos aprender mais? 
Então, clique no link e ouça. 

Eu sei e você sabe 
Já que a vida quis assim 
Que nada nesse mundo 
Levará você de mim 
Eu sei e você sabe 
Que a distância não existe 
Que todo grande amor 
Só é bem grande se for triste 

Esses são os primeiros versos de mais uma canção de Tom Jobim que foi gravada há 62 anos. 

1. Determine o ano em que essa melodia foi gravada. ______________ 

 

2. Efetue as adições e subtrações: 

    6 7 3 2 
+  3 1 5 4 

    8 6 8 7 
+  2 8 2 3 

    9 3 5 7 
+  3 6 7 5 

 1 5 6 8 2 
+  9 5 9 3 

   5 4 7 8 9 
+ 3 8 7 4 3 

 7 9 8 7 
̶ 2 8 2 3 

 8 3 4 5 
̶ 3 5 1 3 

 3 2 1 0 
̶ 2 7 8 9 

  3 6 8 0 0 
̶  1 8 7 6 8  

 7 0 0 0 0 
̶ 3 7 3 5 9 

1. Luana coleciona velas decorativas. Ela possui 4 caixas com 15 velas em cada uma. 
Quantas velas ela possui? ______________ 
 

2. Uma doceira gasta 10 ovos para fazer 2 pudins. Quantos ovos ela gastará para fazer 

6 pudins? ______________ 
 

3. Num desfile havia um grupo arrumado em 9 fileiras com 12 pessoas em cada fileira. 

Quantas pessoas havia nesse grupo? _________________ 

Essas atividades estão relacionadas às páginas 82 a 94, 136 e 138 do seu 
Material Didático Carioca. 

PROBLEMAS  INTERESSANTES 

https://bit.ly/2RzZCcP 
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4. Um florista arrumou 135 rosas em ramalhetes de 5 rosas cada um. Quantos ramalhetes ele 

fez? _________________ 

 

5. O tio de Breno distribuiu igualmente 672 reais por seus 6 sobrinhos. Que quantia cada um 

recebeu? ______________ 

 

6. Maria foi ao mercado e comprou 5 quilogramas de feijão, sendo 22 reais o quilograma. 

Comprou também 6 quilogramas de arroz, sendo19 reais o quilograma. Pagou com 300 reais. 

a) Quanto Maria gastou na compra do feijão? _______________ 

b) Quanto Maria gastou com o arroz? _____________ 

c) Quanto Maria gastou ao todo se não fez nenhuma outra compra? _____________ 

d) Quanto Maria recebeu de troco? _______________ 

 

7. Nádia comprou fitas rosa, azul, vermelha, verde e amarela, bem como rosas, cravos, 

margaridas e lírios, para fazer uns arranjos com um tipo de flor e uma cor de fita. Quantos 

arranjos diferentes poderá fazer? _________________ 

 

8. Sandra comprou 9 caixas com 24 bombons em cada uma. Distribuiu igualmente por seus 6 

sobrinhos. 

a) Quantos bombons Sandra comprou? ________________ 

b) Quantos bombons cada sobrinho recebeu? _______________________ 

 

 

 

 

Vamos resolver algumas multiplicações? 

  2 4 3 
  x    2 

  3 5 8 
  x    3 

  1 6 3 2 
  x       3 

  2 6 4 2 
  x       4 

  3 5 7 1 
  x       5 

Essas atividades estão relacionadas às páginas 136 a 140 do seu Material Didático Carioca. 
05
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Assim como o oceano 
Só é belo com luar 
Assim como a canção 
Só tem razão se se cantar 

  4 5 6 3 
  x       6 

  5 1 2 4 
  x       7 

  6 3 2 5 
  x       8 

  7 4 3 2 
  x       9 

  8 0 5 3 
  x       9 

Agora, vamos resolver essas 
divisões? 

  6 2 4       2   8 7 3       3   4 6 4      4   6 7 5       5   8 7 0        6 

    Esse trecho da música “Não existo sem você” compara o oceano com a canção. 

    Quantos mil litros de água alegrando o ambiente! 

 
Vamos estudar as medidas 

de capacidade! 

1. Complete os itens a seguir com a melhor medida para cada caso: 

a) Capacidade de um balde _______  b) Capacidade de um conta-gotas _________ 
 

2. Complete as igualdades: 

a) 5 000 ml = ___________ l  b) 3 kl = ___________ l   c) 7 l = _________ ml 
 

Determine as igualdades, utilizando a tabela. 

kl hl dal l dl cl ml 

quilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro 

Essas atividades estão relacionadas às páginas 139 e 140 do seu Material Didático Carioca. 
06
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Vamos aprender mais? Então, 
clique no link e ouça. 

"Se todos fossem iguais a você" 
Que maravilha viver 
Uma canção pelo ar, 
Uma mulher a cantar 
Uma cidade a cantar, 
A sorrir, a cantar, a pedir 
A beleza de amar 
Como o sol, 
Como a flor, 
Como a luz 
Amar sem mentir, 
Nem sofrer pinterest 

Esse é um trecho da música "Se todos fossem iguais a você“, de Tom Jobim, composta em 1981. 

1. Quantos anos tem essa música? ________________ 

Ela fala de uma relação com alguém muito especial. 
Vamos rever uma relação muito 
especial entre a multiplicação e 

 a divisão. 

2. Complete corretamente os quadros a seguir: 

4 x 3  __  3  __ 15  5  __ x 5  __ 

6 x 7  __  7  __ 24  6  __ x 6  __ 

3. Numa multiplicação, o multiplicando é 12. O multiplicador é 9. Então o produto é _____. 
 

4. Numa divisão, o dividendo é 108. O divisor é 9. Então o quociente é _______. 
 

5. Um mercado recebeu 8 caixas com 24 potes de geleia. Distribuiu igualmente os potes por 8 

prateleiras. 

a) Quantos potes de geleia o mercado recebeu? __________ 

b)  Quantos potes ficaram em cada prateleira? ____________ 

Essas atividades estão relacionadas às  páginas 136 à 140 do seu Material Didático Carioca. 

https://bit.ly/3j7CQF9 
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Vai tua vida, 
Teu caminho é de paz e amor 
Vai tua vida é uma linda canção de amor 
Abre os teus braços 
E canta a última esperança 
A esperança divina de amar em paz 

pinterest 

  Esse trecho da música "Se todos fossem iguais a você" foi composto por uma sequência de 

notas. 

  Vamos ver umas sequências numéricas? 

1. Observe as sequências a seguir, descubra o segredo de cada uma e complete-as: 

a) 

 

b) 

 

c)  

 

d)  

 

e)  

6 14  _____ ______ 38 _____ 54 Segredo: ______ 

14 20  _____ ______ _____ 44 _____ Segredo: ______ 

23 _____  33 38 _____ _____ 53 Segredo: ______ 

45 _____  59 ______ 73 _____ _____ Segredo: ______ 

171 ______  193 ______ _____ 226 _____ Segredo: ______ 

2. Componha a sequência de acordo com o segredo: 

a) 

 

b) 

 

c)  

8 _____  _____ ______ ______ _____ ______ Segredo: +7 

15 _____  _____ ______ ______ _____ ______ Segredo: +9 

56 _____  _____ ______ ______ _____ ______ Segredo: +12 

3. Descubra o segredo e complete a sequência: 

205 _____  _____ ______ 217 _____ 223 Segredo: ______ 

Essas atividades estão relacionadas à  página 79 do seu Material Didático Carioca. 08
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Existiria verdade, 
Verdade que ninguém vê 
Se todos fossem no mundo iguais a você. 

    Podemos ver que o amor revelado por essa música é sem medida. 

MEDIDA DE COMPRIMENTO 

km hm dam m dm cm mm 

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro 

1. Determine a melhor medida de comprimento para medir 

a) um prédio ______  b) altura de uma cadeira ______  c) um comprimido _______ 

 

2. Complete as igualdades, tornando-as verdadeiras: 

a) 5 000 m = ______ km  b) 700 cm = _____ m   c) 8 m = _______ mm  

MEDIDA DE MASSA 

kg hg dag g dg cg mg 

quilograma hectograma decagrama grama decigrama centigrama miligrama 

3. Determine a melhor medida de massa para medir: 

a) a massa de um bebê ________  b)  uma batata _____ c) um anel _______ 

 

4. Complete as igualdades, tornando-as verdadeiras: 

a) 9 g = ______mg  b) 2 kg = _______ g   c) 1 000 mg = _______ g 

 
MEDIDA DE CAPACIDADE 

kL hL daL L dl cl ml 

quilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro 

5. Complete as igualdades, tornando-as verdadeiras: 

a) 12 l = ______ml  b) 6 kl = _______ l   c) 15 000 ml = _______ l 
 

Essas atividades estão relacionadas às  páginas 109 e 113 do seu Material Didático Carioca. 

pi
nt

er
es

t 
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Essas atividades estão relacionadas às páginas 103 à 105 do seu Material Didático Carioca. 

O Tempo 
 
Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, 
a que se deu o nome de ano, 
foi um indivíduo genial. 
 
Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 
 
Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar 
e entregar os pontos. 
 
Aí entra o milagre da renovação 
e tudo começa outra vez, com outro número 
e outra vontade de acreditar 
que daqui para diante tudo vai ser diferente. 
                                                                        Roberto Pompeu de Toledo 
 
 

pinterest 

Nesse diálogo, eles falam de medidas de tempo. 
 
1. Combine a 2.ª com a 1.ª: 

( 1 ) 1 minuto                                       (   ) 30 dias 

( 2 ) 1 hora                                           (   ) 60 segundos 

( 3 ) 1 dia                                              (   ) 100 anos 

( 4 ) 1 semana                                      (   ) 7 dias 

( 5 ) 1 mês                                            (   ) 10 anos 

( 6 ) 1 ano                                             (   ) 60 minutos 

( 7 ) 1 década                                       (   ) 24 horas 

( 8 ) 1 século                                        (   ) 12 meses 

 

2. Maria levou 6 meses para elaborar seu projeto. Podemos dizer que ela levou um 

__________________ para concluir. 

Vamos nos encontrar de 
novo no dia 24 de outubro? 

No sábado, às 18 horas! 

Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante 

atenção. Revise quantas vezes quiser. 
https://bit.ly/2GpOvRa 
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Essas atividades estão relacionadas às páginas 82 à 94 do seu Material Didático Carioca. 

 Efetue as operações a seguir:  

Para concluir meu trabalho, preciso 
resolver as operações abaixo. 

Você pode me ajudar? 

    8 7 6 
 + 2 3 5 

    7 5 4 
 + 2 5 7 

    2 6 4 9 
 + 1 7 9 2 

    5 3 7 8 
 + 3 8 5 9 

  9 7 5 
 ̶ 1 6 3 

  8 2 0 
 ̶ 1 6 3 

   7 0 0 
 ̶  2 5 6 

  1 9 7 2 
 ̶    1 6 3 

   3 8 0 0 
 ̶  2 9 3 5 

1. Beatriz comprou, no mercadinho, um pacote de arroz por 23 reais, um pacote de feijão por 

25 reais e batatas por 17 reais. Pagou com uma nota de 100 reais. 

a) Que quantia ela gastou no mercadinho? _________________ 

b) Quanto recebeu de troco? __________________ 

 

2. Tatiana e Felipe colecionam chaveiros. Tatiana possui 295 chaveiros e Felipe 259. 

a) Quantos chaveiros possuem juntos? ______________ 

b) Quem possui mais chaveiros? ______________ 

c) Quantos mais? _________________ 
 

3. Patrícia quer comprar uma tv para sua casa. A tv custa 2 399 reais. Patrícia possui 1 954 

reais. Quanto ela precisa para comprar a tv? 
 

4. Num vilarejo, viviam 123 456 pessoas. Nesses últimos anos, 156 pessoas morreram e 247 

pessoas nasceram. Quantas pessoas há no vilarejo agora? ______ 
 

5. Bruno possuía 245 reais. Ganhou 123 reais de seu tio. Comprou um terno por 156 reais. 

a) Com quanto ficou depois de ter ganho o dinheiro de seu tio? _____________ 

b) Com quanto ficou após comprar o terno? _______________________ 

PROBLEMAS INTERESSANTES 

    9 8 7 
 + 1 6 3 
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Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante 

atenção. Revise quantas vezes quiser. 

Quem inventou o picolé? 
 
       Apesar de o sorvete de massa já existir 
há cerca de 4 mil anos, foi só em 1905 que a 
história do picolé começou a ser traçada. 
Naquele ano, o norte-americano Frank 
Epperson tinha só 11 anos. 
       Durante o inverno, depois de brincar na 
neve, ele esqueceu um copo de suco, com 
uma colher dentro, na varanda de casa onde 
morava. No dia seguinte, notou que a colher 
estava presa dentro do suco congelado. 
       Mas Frank nem deu bola para essa 
descoberta incrível.  
       Mas em 1913, aos 18 anos, Frank 
decidiu preparar uma receita parecida com a 
que havia congelado sete anos antes. O 
produto foi um sucesso tão grande que, em 
1923, foi patenteado como eppsicle (gelinho 
do Epp).  
 
 
Fragmento de https://recreio.uol.com.br/noticias/ciencia/quem-inventou-o-

picole.phtml       

TEXTO 1 TEXTO 2 

https://nam
inhapanela.com

/2015/10/picole-com
-sabor-de-infancia/ 

1. Qual o assunto do texto 1? 
__________________________________________________________________________ 
2. Qual o assunto do texto 2? 
__________________________________________________________________________ 
3. Os assuntos são semelhantes?  
__________________________________________________________________________ 
4. Qual a finalidade do texto 1? 
__________________________________________________________________________ 
5. E a finalidade do texto 2? 
__________________________________________________________________________ 
 

Olá, 4º ano! A primavera chegou e este ano nos 
trouxe o calor. Com a temperatura elevada, a 

gente quer logo se refrescar e dá aquela vontade 
de um picolé. Qual o seu sabor preferido? 

Lembrando que você encontra textos semelhantes a esses no seu Material Didático Carioca, 
presentes nas páginas 11, 21, 32, 39, 45 e 63. Releia os textos e revise as atividades. 

https://bit.ly/2SNdK2S 
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6. Com base nos textos, pode-se dizer que o texto 1 é 

 

 1 uma notícia e o texto 2 está organizado em versos. 

 1 um conto de fadas e o texto 2 é uma receita. 

 1 uma notícia e o texto 2 é uma receita. 

 1 um poema e o texto 2 é uma notícia. 

 

7. Com base no texto 1, como o menino descobriu o picolé? 

_________________________________________________________________________ 

8. No trecho “No dia seguinte, notou que a colher estava presa dentro do suco congelado”, as 

palavras em destaque passam a ideia de 

 

 lugar. 

 tempo. 

 modo. 

 dúvida. 

 

9. No texto 1, é dito que o Frank não “deu bola” para a sua descoberta incrível. O sentido da palavra 

destacada demonstra 

 

 que o Frank não deu atenção para a sua descoberta. 

 o quanto Frank gosta de picolé. 

 o quanto Frank brinca de bola. 

 que o Frank gostou do picolé. 

 

  

 

  

 

   

   O "Maior Picolé do Mundo" tem 2,80 metros de comprimento e 58 centímetros de 

altura, pesando 230 quilos, é feito com 100 quilos de polpa de manga, 30 quilos de 

açúcar e 100 quilos de água. Esse picolé é feito em João Pessoa, no Rio Grande do 

Norte, sempre no carnaval, para todos degustarem. 

   Que tal escrever a receita daquele picolé que você ou alguém da sua família fazem em 
casa? Após escrever a receita, envie para nós, pelo e-mail materialcarioca@rioeduca.net . 
Quem sabe a sua receita não venha como texto num dos próximos materiais? Lembre-se de 
organizar a receita da mesma forma que o Texto 2. Já estamos curiosos para ler! O seu texto 
vai ganhar o mundo! Ah, informe no e-mail seu nome completo e o nome da sua escola. 
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Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante 

atenção. Revise quantas vezes quiser. 

O Garfield tem uma história para nos 
contar. Vamos ler essa tirinha?  

1. No primeiro quadrinho, qual era a ideia do Garfield? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. O que fez Garfield mudar de ideia? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Por que o Garfield, no último quadrinho, disse que o bicho era bom? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Ao observar as cenas, de que modo o Garfield iria matar o bichinho e o que leva você a ter 

certeza disso? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. No trecho “Ele é bom”, a palavra destacada se refere ao 

 

              chocolate.    Garfield.              jornal.             bicho. 

 

 

https://br.pinterest.com/nubiateodoro77/garfield/ 

Ei, 4º ano! Tudo bem? Depois de revisar 

os conhecimentos, a partir dos textos informativos e 

instrucionais, é hora de ler uma tirinha. Vamos lá?!  
 

Para ler outras tirinhas, 
pegue o seu Material 

Didático Carioca e, nas 
páginas 52 e 69, releia 
e revise as atividades 

propostas. Boa leitura! 

MULTIRI
O 

https://bit.ly/2Hw0a1W 
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6. No trecho “ Eu sei onde tem chocolate”, a palavra em destaque se refere ao 

 

             tempo para conseguir um chocolate.  

             modo de conseguir o chocolate.  

             lugar em que tem o chocolate.  

             jeito de enganar o Garfield.  

 

7. Que outra justificativa você daria no lugar de dizer "Eu sei onde tem chocolate"? Pense 

naquilo que um gato como o Garfield pode gostar e escreva como você usaria para 

convencê-lo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. O Garfield, no primeiro quadrinho, ao perguntar quais eram as últimas palavras do bicho, 

nos passa a ideia de que o bichinho iria 

 

            morrer. 

            parar de falar naquele momento. 

            encontrar outro lugar para passear. 

            falar somente quando o Garfield autorizasse.      

 

9. A expressão do Garfield no terceiro quadrinho foi de 

 

            medo. 

            alegria. 

            tristeza. 

            surpresa. 

              

 

              

 

15
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Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante 

atenção. Revise quantas vezes quiser. 

Esses são os brinquedos de Edson: 

1. Vamos ver as localizações desses brinquedos: 

a) No centro da estante, encontramos _______________________ 

b) Acima do aviãozinho, temos ____________________________  

c) À direita do barquinho, temos _________________________ 

d) À esquerda do trenzinho, há ___________________________ 

e) Abaixo do elefantinho, há ______________________________ 

Ana Beto 

Cida 

João Bete 

Etel 

2. Observe a figura abaixo e imagine que você é a criança que está no centro da roda: 

a) Quem está à direita de Bete? _______          b) E à esquerda de Beto? __________ 

c)   João está à ___________ de Cida.              d)  Etel está à _______ de Ana. 

Essas atividades estão relacionadas às  páginas  98 e 99 do seu Material Didático Carioca. 

https://bit.ly/3mklczf 
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Vou comprar 3 metros de fita, 5 
quilogramas de feijão e 2 litros de leite. 

Essas são medidas que usamos no nosso dia a dia. Vamos exercitar um pouco. 

 

1. Determine a medida de comprimento que melhor atende cada item abaixo: 

____________            ___________           _________________        _________________ 

2. Determine a medida de massa que melhor atende cada item abaixo: 

 ________________                    __________________                __________________ 

3. Determine a medida de capacidade que melhor atende cada item abaixo: 

_________________                 ____________________                  _______________ 

4. Um prédio mede 5 000 centímetros. Qual a sua altura em metros? ______________ 

 

5. Mariana fez 4 jarras com 500 mililitros de suco. Quantos litros de suco ela fez? ___________ 

 

6. Luana comprou 750 gramas de batata, 628 gramas de frango e 622 gramas de carne. 

Quantos quilos de alimento Luana comprou? ____________________ 

Um tomate 

Essas atividades estão relacionadas às  páginas 98 e 99, 108 e 109, 113 e 114 do seu 
Material Didático Carioca. 
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Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante 

atenção. Revise quantas vezes quiser. 

Ei, 4.º ano! Tudo bem? Depois de revisar os conhecimentos a 

partir dos textos Informativos, Instrucionais e Tirinhas, é hora de 

ler uma Fábula. Vamos juntos!  
 

A cigarra e a formiga 

Para ler outra Fábula, 
pegue o seu Material 
Didático Carioca e, na 

página 36, releia e revise 
as atividades propostas. 

Boa leitura! 
https://sites.google.com/site/estudodafabula/conheca-outras-fabulas  

MULTIRIO 

. 

https://bit.ly/35VuHyx 
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1. A cigarra estava saltitante a cantarolar pelos campos, isso significa que ela estava 

 

            feliz.  

            aborrecida.  

            preocupada.  

            esperançosa.  

 

2. Qual foi a proposta da cigarra para a formiga? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. No trecho “Não posso. Preciso juntar provimentos para o inverno!”, a palavra em destaque 

passa a ideia de 

 

             lugar. 

             tempo. 

             negação. 

             afirmação.    

 

4. Defina as qualidades da cigarra e da formiga. Será que elas possuem as mesmas 

qualidades?  

 

 

 

 

 

5. Qual lição a cigarra acabou aprendendo?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

       

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

19



10 

Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante 

atenção. Revise quantas vezes quiser. 

Essas atividades estão relacionadas às páginas 103 à 105 e 110 à 112 do seu 
 Material Didático Carioca. 

Como o dia está bonito! 
Ensolarado e firme! 

Temos várias formas de medir o tempo. 

1) Relacione a 2.ª coluna com 1.ª : 

  ( 1 ) 1 minuto                         (  )  30 dias 

  ( 2 ) 1 hora                            (  )  100 anos 

  ( 3 ) 1 dia                              (  )   60 segundos 

  ( 4 ) 1 semana                      (  )   24 horas 

  ( 5 ) 1 mês                            (  )   10 anos 

  ( 6 ) 1 semestre                    (  )    7 dias 

  ( 7 ) 1 ano                             (  )    6 meses 

  ( 8 ) 1 década                       (  )    60 minutos 

  ( 9 ) 1 século                         (  )   365 dias 

2) O curso de Ana durou 6 semestres. Quantos anos o curso de Ana durou? ________ 

 

3) José ficou internado por 48 horas. Ele ficou internado por 

(  ) um dia.          (  ) mais de um dia.             (  ) menos de um dia. 

 

4) Observe os relógios abaixo e determine o horário que eles marcam: 

 ___________________        _______________________     __________________ 

https://bit.ly/2TIqGaY 
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11 Essas atividades estão relacionadas às páginas 82 à 94 do seu Material Didático Carioca. 

Magali e Eduardo resolveram aproveitar o lindo dia e foram estudar no parque Laje. 
Ajude-os a resolver essas operações: 

 

1) Maria possuía 193 reais. Juntou a sua mesada e comprou uma batedeira para fazer 

seus bolos. Se ela ganha de mesada 235 reais e se não sobrou dinheiro algum, quanto 

custou a batedeira? ____________________ 

 

2) Marcos possui 324 figurinhas e Edson possui 432 figurinhas. Quantas figurinhas 

possuem juntos? _____________________ 

 

3) Numa loja de brinquedos, havia uma prateleira com 78 carrinhos. Desses, foram 

vendidos 36 carrinhos. Quantos carrinhos ficaram na prateleira? ___________________ 

 

4)  Dois caminhões carregavam garrafas de água. O primeiro carregava 495 garrafas e o 

segundo carregava 459 garrafas. 

a) Qual dos dois caminhões carregava mais garrafas? ________________ 

b) Quantas garrafas a mais? _____________________ 

 

5) Um celular custa 1 560 reais. Pedro tem 975 reais. Quanto falta para Pedro comprar o 

celular? ___________________ 

     3 6  5 7 2 
+   2 3 4 1 7 

     5 7 6 4 8 
+   3 4 5 6 7 

     6 8 7 5 9 
+   1 7 5 8 4 

     8 3 6 8 7 
+   6 5 9 7 8 

    5 6 7 8 9 
̶    2 3 2 1 4 

    4 7 8 3 1 
̶    1 5 6 1 9 

    6 1 5 7 0 
̶    3 6 8 7 6 

    7 0 0 0 0 
̶    3 5 7 9 2 

PROBLEMAS  INTERESSANTES 

21



69

Alguns lembretes!

✓ Primeiro escreva, depois revise e por fim reescreva com atenção.

✓ Em seguida, apresente ao seu Professor(a), ele(a) vai gostar de ler o que você

escreveu.

✓ Leia e compartilhe com os seus colegas, aproveite para conhecer os textos escritos

por eles também.

Você pode descobrir o mundo?

Escreva um texto narrativo em que você é o protagonista e, levado pelo desejo de

descobrir o mundo, encontra um livro mágico que, ao ser aberto, te leva para um mundo

totalmente diferente do que você vive hoje, um mundo mágico e cheio de surpresas.

Narre na primeira pessoa e diga que mundo era esse, o que havia nele, quem vivia lá

e o que você fez de diferente por lá. Ah, lembre-se de dizer se encontrou alguma

dificuldade e como conseguiu voltar.

Organize seu texto em parágrafos. E lembre-se de dar um título a sua história.

Bom trabalho!

https://midicult.wordpress.com/2014/10/23/525/
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_________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Na música “Nosso Sonho”, os cantores Claudinho e Buchecha mencionam o

nome de vários bairros e comunidades da cidade do Rio de Janeiro.

__________________________________________________
__________________________________________________

(...)

Nosso sonho não vai terminar desse jeito que 

você faz

E depois que o baile acabar, vamos nos 

encontrar logo mais

Na praça da playboy ou em Niterói

No Fazenda, Chumbada ou no COI

Quitungo, Guaporé, nos locais do Jacaré

Taquara, furnai e faz quem quer

Barata, Cidade de Deus, Borel e a Gambá

Marechal, Urucânia, Irajá

Cosmorana, Guadalupe, Sangue-Areia e 

Pombal

Vigário geral, Rocinha e Vidigal

Coronel, Mutuapira, Itaguaí e Saci

Andaraí, Iriri, Salgueiro, Catiri

Engenho Novo, Gramacho, Méier, Inhaúma, 

Arará

Vila Aliança, Mineira, Mangueira e a Vintém

Na posse e Madureira, Nilópolis, Xerém

Ou em qualquer lugar, eu vou te admirar

Música Nosso Sonho, Claudinho e Buchecha.

https://www.vagalume.com.br

Rio de Janeiro

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.f

li
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r.

c
o
m

Transcreva os nomes de cinco bairros ou comunidades, que são

citados na música, que integram o município do Rio de Janeiro.
Escreva os nomes de 5 bairros que integram o nosso município de 

São José do Vale do Rio Preto

24
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Pensando na origem do lugar onde vivemos, já estudamos que havia uma

paisagem natural que foi sendo modificada pelo ser humano. Nesse caso, ela deixa de
ser apenas natureza para ser uma área rural ou urbana.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Como era e como é o lugar onde 

vivemos?

Faça o desenho de uma paisagem rural no primeiro quadro em branco e uma

urbana no segundo quadro.

Compare os dois desenhos com o lugar onde você mora. Onde você mora

prevalece que tipo de paisagem (rural ou urbana)? Registre nas linhas abaixo.

1º quadro

2º quadro

25
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Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante atenção. 

Revise quantas vezes quiser. 

BOLA DE MEIA, BOLA DE GUDE 
Fernando Brant e Milton Nascimento 

Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 

Ele vem pra me dar a mão 

(…) 

Bola de meia, bola de gude 

O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança 

O menino me dá a mão 

Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 

Ele vem pra me dar a mão 

Adaptado de https://www.letras.mus.br/milton-nascimento/102443/ 

Conhecendo Milton Nascimento: 

Milton Nascimento, nasceu no 

ano de 1942. É um cantor e 

compositor brasileiro, um dos 

maiores nomes da Música 

Popular Brasileira. Com 13 anos, 

ganhou seu primeiro violão.  

Texto 1 Texto 2 

com
m

ons.w
ikim

edia.org 

Adaptado de https://www.ebiografia.com/milton_nascimento 

canva.com 

1. Pinte a resposta certa. No texto 1, podemos perceber que há 

 

 

2.. No texto 2, lemos a biografia de Milton Nascimento. Com quantos anos ele ganhou seu 

primeiro violão? 

___________________________________________________________________________ 

3. Retire do texto 1 uma palavra que tenha o mesmo sentido de “menino”. 

 

uma criança que perdeu 

seus brinquedos. 
um adulto que guarda 

sua infância no coração. 

https://bit.ly/2Fzi4jk 
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Essa música é tão linda!  

Ela me animou a fazer um desenho para vocês! 

1. Observe a imagem e escreva o nome dos brinquedos presentes no desenho de Elis.  

2. Observe a imagem mais uma vez! Crie uma história a partir dessa imagem. Você pode contar 

quem são estas crianças, o que fazem no lago, em que dia este passeio aconteceu e outras 

informações que você desejar.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

canva.com 
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Minha avô fez para mim 

diversos brinquedos de 

madeira! 

Você já observou de que material são feitos seus 

brinquedos? Eles podem ser de metal, plástico, 

vidro, madeira ou até de mais de um material. 

canva.com 

1. Leia o anúncio do brinquedo abaixo e responda.  

O brinquedo anunciado é uma ___________ que é feita de ______________________. 

2. Converse com as pessoas de sua casa. Depois, desenhe exemplos de brinquedos ou outros 

objetos que podem ser feitos de:  

PLÁSTICO 

 

 

 

 

MADEIRA 

 

 

 

 

VIDRO 

 

 

 

 

METAL 

 

 

 

 28
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Vamos rever as formas geométricas abaixo: 

1. Identifique as formas geométricas nas imagens dos brinquedos abaixo. 

(   ) quadrado       (   ) retângulo 

(   ) círculo            (   ) triângulo   

canva.com
 

w
w

w
.canva.com

 

2. Observe os objetos de sua casa e escreva o nome de um objeto que tenha a forma de: 

(   ) quadrado       (   ) retângulo 

(   ) círculo            (   ) triângulo   

(   ) quadrado       (   ) retângulo 

(   ) círculo            (   ) triângulo   

(   ) quadrado       (   ) retângulo 

(   ) círculo            (   ) triângulo   

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 29
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Vamos aprender o jogo criado por Elis! 

O jogo criado por Elis utiliza a 

decomposição dos números 

por meio da adição! 

Número sorteado deve ser 

reorganizado: 

1 234 = 1 000 + 200 + 30 + 4  

1. Siga o exemplo de Elis e faça as decomposições dos números sorteados. 

1 527 

1 143 

1 813 

1 527 = _____ + _____ + _____ + _____ 

1 143 = _____ + _____ + _____ + _____ 

1 813 = _____ + _____ + _____ + _____ w
w

w
.canva.com

 
2. Siga o modelo e complete o quadro abaixo com as decomposições. 

Números Unidade de 
milhar Centena Dezena Unidades 

1 628 1 000 600 20 8 

1 246 

1 473 

1 892 

1 319 

+ + + = 
+ + + = 
+ + + = 
+ + + = 
+ + + = 

30
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Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante atenção. 

Revise quantas vezes quiser. 

1. Qual a finalidade desse texto? 

___________________________________________________________________________ 

2. Quais são os materiais de que você precisa para fazer uma pipa?  

___________________________________________________________________________ 

3. O texto e as imagens ajudaram você a entender como é feita uma pipa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

canva.com
 

Adaptado de dicasmiudas.com.br/como-fazer-sua-propria-pipa/ 

https://bit.ly/3kMiEtn 
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Na minha casa, nós fazemos vários brinquedos! 

Aproveitamos para reciclar e transformamos o lixo em 

diversão. Eu tenho muitos brinquedos que são feitos 

de material reaproveitável! 

Com a ajuda das pessoas de sua casa, crie um brinquedo que reaproveite um material que 

seria jogado no lixo e recicle-o, transformando-o num brinquedo. Siga a estrutura abaixo 

para criar o seu texto.   

Um caminho para a solução dos problemas relacionados ao lixo é apontado pelo Princípio dos 

3R's – Reduzir, Reutilizar e Reciclar. REDUZIR significa consumir menos produtos, 

REUTILIZAR é, por exemplo, usar novamente as embalagens. RECICLAR envolve a 

transformação dos materiais para a produção de matéria-prima para outros produtos por meio 

de processos industriais ou artesanais. É fabricar um produto a partir de um material usado. 

 Adaptado de mma.gov.br 

canva.com 
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Aqui em casa separamos o lixo e assim 

podemos ver o que conseguimos reaproveitar! 

A coleta seletiva é uma 

maneira de cuidar do 

meio ambiente. 

1. Observe a imagem abaixo e pense no lixo que você produz. Depois, 

escreva quais deles você já separa em sua casa ou pode começar a separar. 

Plástico 

_____________________

_____________________ 

Vidro 

_____________________

_____________________ 

Metal 

_____________________

_____________________ 

Papel 

_____________________

_____________________ 

Orgânico 

_____________________

_____________________ 

2. Converse com as pessoas da sua casa sobre a importância da diminuição dessa quantidade 

de lixo produzida. Escreva uma atitude que vocês podem começar a adotar. 

__________________________________________________________________________ 

canva.com 
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Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Felipe e Elis criaram um jogo para estudar os números. 

Vamos brincar com eles? 

1. Siga o modelo para completar os desafios. 

Como se escreve? Mil duzentos e trinta um.  

Qual o antecessor dele? 1 230. 

Quem é o sucessor dele? 1 232. 

_______________________________________________________________________ 

1 231 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

1 325 1 527 

1 481 1 701 

1 891 1 911 

2. Organize os números do desafio em ordem crescente. 

Felipe e Elis criaram um jogo para estudar os números. 

Vamos brincar com eles? 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

Felipe e Elis criaram um jogo para estudar os números. 

Vamos brincar com eles? 

1. Siga o modelo para completar os desafios. 

Como se escreve? Mil duzentos e trinta e um.  

Qual o antecessor dele? 1 230. 

Quem é o sucessor dele? 1 232. 

_______________________________________________________________________ 

1 231 

Como se escreve? ___________________.  

Qual o antecessor dele? ______________. 

Quem é o sucessor dele? _____________. 

1 325 1 527 

1 481 1 701 

1 891 1 911 

2. Organize os números do desafio em ordem crescente. 

Felipe e Elis criaram um jogo para estudar os números. 

Vamos brincar com eles? 

34
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Juntos, aprenderemos muito mais!!! 
Clique e ouça a aula com bastante atenção. 

Revise quantas vezes quiser. 

1. Quem são os personagens da história em quadrinhos? 

___________________________________________________________________________ 

2. Qual o assunto do diálogo estabelecido entre os personagens? 

___________________________________________________________________________ 

3. Qual sentimento o gato demonstra no primeiro quadrinho? 

 

 

 

https://www.umsabadoqualquer.com/ 

A) Surpresa. 

B) Dúvida. 

C) Medo. 

D) Amor. 

https://bit.ly/32ftkcH 

35



5 

Como os personagens da história em quadrinhos são diferentes!  

Vocês também conseguiram perceber? 

1. Nos espaços abaixo, escreva as características que você observou de cada um dos 

personagens que acabamos de conhecer. 

Vamos conhecer mais sobre eles!  

https://www.umsabadoqualquer.com/ 

2. Agora, crie uma tirinha com esses personagens. 

36
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Eu tenho um cão e três gatinhos. 

Eles realmente são muito diferentes. 

Cães e gatos são mamíferos 

de espécies diferentes. 

Possuem diferenças físicas 

e comportamentais. 

Complete as letras que faltam e escreva o nome dos mamíferos abaixo.  

Mamífero é uma grande classe de animais vertebrados, que possuem coluna vertebral e são 

caracterizados pela presença de glândulas mamárias. As fêmeas destes animais amamentam 

seus filhotes. Nós, seres humanos, fazemos parte deste grupo. Somos mamíferos! 

O Ç A - P N T 

L O - G A Á 

C P A 

Q T 

pi
xa

ba
y.

co
m
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A professora de Felipe e Elis perguntou a sua turma qual a melhor forma de estudar sobre os 

mamíferos. Vamos observar as respostas da turma? 

MELHOR FORMA DE ESTUDAR  

Vídeos Exercícios Textos Jogos
Respostas dos alunos 8 4 2 11

8 

4 

2 

11 

0

2

4

6

8

10

12

1. Coloque em ordem de preferência a forma que os alunos preferem estudar. 

1.°:_________________ 

2.°:_________________ 

3.°:_________________ 

4.°:_________________ 

2. Qual o total de alunos que responderam a esta pesquisa da professora? 

___________________________________________________________________________ 

3. Responda. 

a) Quantos votos “jogos” recebeu a mais que “textos”? _________ 

b) Quantos votos “exercícios” recebeu a menos que “vídeos”?__________ 

4. Entre as opções da pesquisa, qual seria sua forma preferida para estudar? 

__________________________________________________________________________ 
38
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