
 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02   

 

Viagens em diferentes espaços, tempos e formas 

 
DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 

Professora: Dra. Márcia F. Torres Pereira  

Aluno(a): _____________________________________________ 

Turma: 4º __________ 

 

No roteiro 1 você fez um bonito desenho sobre a 

crônica “A lógica de Einstein” 

Você se lembra da narrativa? 

 Você me ajuda a lembrar? 

 

1 -Quantas crianças você acha que brincavam 

patinando no lago congelado? Vamos imaginar e 

inventar quantas crianças eram?  

Escreva aqui o número de crianças.            

 

2 -Depois que o gelo quebrou, você se lembra quantas 

crianças caíram no lago? Quantas eram? 

 

Escreva aqui o número de crianças.            

 

3 -Você faria o mesmo para salvar um amigo?  

Marque com um X (   ) sim ou (    ) não. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 - Você já ajudou alguém numa situação de 

perigo?  

Marque com um X (   ) sim ou (    ) não. 

 

A palavra amigo é muito parecida com a palavra 

perigo. O que elas têm em comum? 

_______________________________________________ 

amigo      perigo 
 

A palavra amigo tem um som parecido com a palavra 

perigo?  Você sabia que têm muitas poesias e músicas 

em que as palavras têm som parecido? 
 

Agora vamos lembrar de um gênero que você já conhece:  

A poesia 

 

Poesias são outro tipo de gênero literário diferente da crônica. 

Existem poesias sem rimas e poesias com rimas. 

 

A rima é a repetição de uma sequência de sons a partir da 

vogal, da última sílaba tônica do verso.  

Veja que a palavra amigo rima com perigo porque os sons 

igo são iguais. 

 

Agora leia o poema abaixo. Ele se chama ESQUESITICES.  

Leia em voz alta.  

Vamos ler mais uma vez para ouvir a sua própria voz?  

 

 

 

ESQUESITICES ? 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Que  

 

ESQUISITICES Tem a ver com ESQUISITO? 

Vamos ler para saber? 

 

Em Jataí 

Não é proibido comer pequi 

Em Aruanã 

é proibido casar com rã. 

Em Jaboticabal 

é proibido comida com sal 

Que esquisito!                 Em Guaxupé 

É engraçado!           é proibido cheirar chulé. 

Em Aquidauir 

é proibido proibir. 

Em Goiânia mora um goiano 

Chamado Fabriciano 

Em Goianira  

Tem galinha caipira 

 

Vamos caçar rimas que rimam com as palavras sublinhadas 

do poema? 

Circule ou pinte a palavra que você encontrar que rima com 

pequi – rã – sal – chulé – proibir – Fabriciano - caipira 
 

C A F É X R T I P P W Z X Ç U P M Q E X 

F M I O P L M N B I U D F Ã N C R Ç S A 

Q Y P O M B A L P L Ç S D R V Z B M H D 

V H L J K E K X Z W R P I A U Í T Y Q Ç 

S J O U T T G W S C N E H D Y P Z I L U 

Q Y E X I B I R J L P U E A A V B A M P 

C O M N P Ç D R Y O Y W C U R U P I R A 

B D T U Ç S S U A Ç N L P Z I K Z P Q P 

O I U B F L O R I A N O U U P L A N Ç S 

Z N P A Y P W I N C I Z K M Ç Z S A W U 

 

Você sabia que em Goiás tem muitas cidades? No poema temos 

algumas delas: GOIÂNIA, JATAÍ, ARUANÃ e GOIANIRA 

 

Você conhece uma cidade de Goiás? (    ) sim    (    ) não 



 

 

 

 

 

 

 

Qual a cidade de Goiás que você gosta muito de 

visitar? 

________________________________________________ 

Vou recomendar para você um vídeo para você assistir com a sua 

família. Pode ser no final de semana ou no melhor horário para 

você.  Entre na internet e digite  

 

CONHECENDO GOIÁS VELHO - GO - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=kC6SxjpcWGo 

O vídeo é sobre uma linda cidade que também chama Goiás.  

Lá nasceu e viveu uma das maiores poetisas do Brasil. Ela se 

chamava Cora Coralina 

Este é um poema que ela escreveu 

 
https://i.pinimg.com/736x/2b/2a/5c/2b2a5cdf8ffab97e681fcd19673ee43b.jpg 

copie uma parte deste poema de Cora Colina 

 na próxima folha e faça um bonito desenho sobre o 

poema 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC6SxjpcWGo
https://www.bing.com/search?q=conhecendo+goi%C3%A1s+velho+go&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=conhecendo+goi%C3%A1s+velho+go&sc=1-25&sk=&cvid=B4A3221C50DF4295831446F21E4D5CFF
https://www.bing.com/search?q=conhecendo+goi%C3%A1s+velho+go&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=conhecendo+goi%C3%A1s+velho+go&sc=1-25&sk=&cvid=B4A3221C50DF4295831446F21E4D5CFF
https://i.pinimg.com/736x/2b/2a/5c/2b2a5cdf8ffab97e681fcd19673ee43b.jpg
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CENTRO   DE   ENSINO   E   PESQUISA   APLICADA   À   EDUCAÇÃO  

CIÊNCIAS   –   4º   ANO  

ROTEIRO   DE   ATIVIDADES   –   Nº   02   
  

DATA   DE   ENVIO:   31   de   agosto  

DATA   DE   ENTREGA:   14   de   setembro  

Realizar   na   semana   do   dia   07/09  

Professora   Flávia   Pereira   Lima   

Aluno(a):   _____________________________________________________    Turma:   4º   __________  

 

ATIVIDADE   1  

Leia   a   história   com   muita   atenção:  

Un�   barulh��   estranh��  
 

Num   dia   desses   a   Ana   Luísa   escutou   seus   priminhos   conversando   sobre   o   corpo   humano.  

Valentina,   de   cinco   anos,   estava   querendo   entender   por   que   a   barriga   roncava   quando   ela   estava  

com   fome.   Ana   Luísa   não   teve   dúvida   e   disse:  

—   Valentina,   que   pergunta   interessante!   Como   você   explica  

isso?  

—   Eu   acho   que   são   trovões   para   avisar   que   é   hora   de   comer.   

Miguel,   de   quatro   anos,   também   quis   participar:  

—   Eu   acho   que   tem   um   monstro   na   barriga   que   reclama   e  

faz   barulho   quando   está   com   fome.  

—   Que   interessante   essas   explicações   —   falou   Ana   Luísa.  

Otávio,   o   que   você   pensa   disso?  

—   Eu   acho   que   esse   barulho   vem   do   estômago   e   às   vezes  

até   sinto   umas   coisas   na   barriga—   explicou   o   garoto   de   oito   anos.  

—   Sensacional!   Cada   um   usou   o   conhecimento   para   explicar  

o   ronco   da   barriga.   Venham   comigo   que   nós   vamos   investigar!  

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  

 As   três   crianças   utilizaram   o   conhecimento   que   elas   tinham   para   elaborar   explicações   para  

algo   que   acontece   no   corpo   delas.   A   gente   até   pode   discordar   de   como   eles   explicaram   o   ronco   da  

barriga,   mas   os   três   fizeram   algo   interessante:   elaboraram   hipóteses.  

a.   Você   já   ouviu   falar   em   hipóteses?   Sem   sim,   em   que   situação?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

 
 



 
 
 
 
 

Nas   aulas   de   Ciências   a   gente   parte   de   uma   PERGUNTA   e   depois   vocês   elaboram   hipóteses,  

ou   seja,   possíveis   explicações   com   o   conhecimento   que   possuírem.  

Você   pode   pensar:   "Mas   como   eu   vou   explicar   algo   que   nunca   estudei?".   Pois   então,   vocês  

sabem   muitas   coisas,   mesmo   sem   ter   aprendido   na   escola.   É   muito   importante   que   você   e   seus  

colegas   expressem   esse   conhecimento   que   já   possuem.   

Ah!   E   não   tem   essa   de   errar.   Como   são   hipóteses,   não   existe   certo   nem   errado.   Existem  

apenas   explicações   que   vocês   têm   num   determinado   momento.   Depois   que   você   estudar,   as  

explicações   podem   até   mudar,   concorda?  

b.   Então   vamos   lá!   Elabore   uma   hipótese   para   a   pergunta   "Por   que   a   barriga   ronca   quando  

estamos   com   fome?".   Utilize   o   conhecimento   que   você   tem   neste   momento.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

ATIVIDADE   2  

Estamos   construindo   os   passos   de   nossa    investigação   científica .   Começamos   com   a  

PERGUNTA    e   depois   você   elaborou   uma    HIPÓTESE .   

A   próxima   etapa   é   estudar   para   compreender   se   a   explicação   elaborada   está   adequada   ou  

se   existe   uma   melhor   explicação   de   acordo   com   o   conhecimento   científico.   Para   isso,   podemos   ler,  

assistir   vídeos,   escutar   podcasts,   entre   outros.    O   importante   é   que   sejam   fontes   confiáveis   de  

informação.  

Utilizaremos   muito   a   revista   Ciência   Hoje   das   Crianças   em   nossos   estudos.   Se   for   possível,  

conheça   o   site   dessa   espetacular   revista:   chc.org.br.  

a.   Hora   de   estudar!   Leia   o   texto   a   seguir   (para   entender   bem   um   texto,   muitas   vezes   temos   que   ler  

mais   de   uma   vez).  

Po�   qu�   �   barrig�   ronc�   quand�   tem��   fom�?  
 

A  hora  do  almoço  nem  chegou  e  parece  que  tem  um  monstro             

na  sua  barriga.  Como  ela  ronca!  O  bater  das  panelas  na  cozinha  e  o               

cheirinho  de  comida  que  toma  conta  da  casa  só  aumenta  a  sua  fome              

e,  como  consequência,  as  reclamações  do  seu  estômago.  Mas  por           

que   será   que   a   barriga   faz   barulho   quando   você   está   com   fome?  

 
 



 
 
 
 
 

Tudo  começa,  acredite,  com  a  visão  e  o  olfato.  Quando  vemos  a  comida  ou  sentimos  o  seu                  

cheiro,  nosso  sistema  nervoso  central  é  acionado  e  uma  mensagem  sai  do  cérebro  rumo  ao  tubo                 

digestivo   dizendo:   aí   vem   comida!  

Mensagem  devidamente  enviada,  os  órgãos  começam  a  se  preparar  para  receber  os             

alimentos.  Nossa  boca  se  enche  de  água,  ou  melhor,  de  saliva.  O  estômago  e  o  intestino  delgado                  

começam  a  se  contrair  e  relaxar  várias  vezes  e,  ao  se  moverem  dessa  maneira,  “sacodem”  gases  e                  

líquidos  contidos  em  seu  interior  fazendo  barulho:  é  o  ronco  da  barriga.  Dentro  de  limites,  quanto                 

maior  for  a  nossa  fome  e  quanto  mais  apetitoso  for  um  determinado  quitute,  mais  movimento  fará                 

o   tubo   digestivo   e   mais   alto   será   o   ronco   da   nossa   barriga.  

Saiba,  porém,  que  sempre  é  possível  ouvir  o  barulho  feito  pela  barriga.  Isso  porque  ele  é                 

constante  no  dia-a-dia  das  pessoas.  Se  você  encostar  seu  ouvido  ou  um  estetoscópio  na  barriga  de                 

alguém,   com   certeza   irá   ouvir   o   burburinho   produzido   pelos   movimentos   do   tubo   digestivo.  

Fonte:   Milton   Costa,   Ciência   Hoje   das   Crianças,   Nº   173.   Modificado   para   fins   didáticos.  

b.    Qual   a   sua   conclusão?   Escreva   uma   resposta,   a   partir   dos   seus   conhecimentos   científicos,  

explicando   o   motivo   do   ronco   da   barriga.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

c.   Hora   de   ensinar!   Explique   para   uma   pessoa   da   sua   casa   porque   a   barriga   dela   ronca   quando   a  

fome   chega.   Pergunte   se   ela   já   sabia   o   motivo   e   se   gostou   de   aprender   com   você.   Depois   escreva  

aqui   o   que   ela   disse.   Lembre-se   de   colocar   o   nome   da   pessoa,   ok?  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Atividade   complementar:   Você   também   pode   assistir   a   um   vídeo   superlegal   que   explica   o  
ronco   da   barriga.   Só   acessar:    https://ggle.io/3N8G  

At�   �   roteir�   3!   Co�   carinh�,  
Profª   Flávi�  

 
 

https://ggle.io/3N8G


 
 

 
 
 

 
 

 
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
GEOGRAFIA – 4 º ANO 

     ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 
  
DATA DE ENVIO: 31 de agosto 
DATA DE ENTREGA: 15 de setembro 
Período de realização da atividade: 07/09 a 15/09 
Professora:  Laís Rodrigues Campos 
Aluno(a): _____________________________________________________ Turma: 4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 1- Converse com seus familiares e preencha a tabela abaixo:  
 
 
 

 
Familiar (exemplo: mãe, 
pai, tio, primo, outros) ou 

amigo  

Local que trabalha Local que a pessoa gosta de passear/ 
frequentar do município que mora  

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

 Crianças, agora vamos estudar mais um 
pouco sobre o município ... 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Atividade 02-  Sabemos que no município existem vários bairros. Quais os nomes dos bairros 

próximos ao que você mora, quais desses conhece pessoalmente e o que mais gosta neles? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
      Atividade 03- Livro didático         
 
                                                 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
                                                                                       Nos encontramos no Roteiro 3. Até mais!!! J 

Profª Laís  

Atividade para o livro didático  
 

No seu livro didático de Geografia leia os textos das páginas 29 e 31. E 

responda as questões das páginas 30,31,33 e 34, observando as imagens e 

as informações apresentadas nos textos.  

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 
 
DATA DE ENVIO: 03 de setembro 
DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 
Professora Valleria Araujo de Oliveira 
Aluno(a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 
ATIVIDADE 02 - PARA SER REALIZADA NA 2ª SEMANA    

 
Mais uma semana chegou, e espero que estejam todos (as) bem, se cuidando, 
brincando, mas também estudando!! Sigamos juntos(as). 
 

Aqui continuaremos nosso diálogo sobre jogos e brincadeiras, ok? 
 

1) Você acha que existe diferença entre brincadeira, jogo e esporte? Qual seria? Não 
se preocupe em pesquisar na internet, em estar certo ou errado, quero apenas que você relembre tudo 
aquilo que já aprendeu e me diga o que você sabe, como as suas palavras. Combinado? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
2) Identifique e escreva, embaixo das imagens, quais você considera ser jogo cooperativo ou jogo 

competitivo: 
 

  
 

 

________________  _______________ 

 

 

 

 

_________________  _______________ 

 

 

 

__________________  _______________ 

 

 
 



3) Vamos brincar de repórter???  
Entreviste dois adultos. Pode ser pai, mãe, tio, avô. Pode ser pessoalmente, com alguém que já está 
convivendo, ou você pode fazer um vídeo chamada (aproveita pra matar a saudade de quem você já 
não vê há algum tempo). O que acha? E responda as seguintes perguntas: 
 

a) Nome do entrevistado (a) 1: __________________________________________________________ 
Nome do entrevistado (a) 2: __________________________________________________________ 
 

b) Qual era seu jogo/ brincadeira favorita quando era criança? 
 
1: _______________________________________________________________________________ 
2:_______________________________________________________________________________ 
 

c) Neste jogo/ brincadeira favorita, já tinha regras prontas (já estabelecidas), ou vocês que inventavam? 
1: _______________________________________________________________________________ 
2: _______________________________________________________________________________ 
 

d) Em qual local vocês mais brincavam/ jogavam? (rua, quadra, quintal etc.) 
 
1: _______________________________________________________________________________ 
2: _______________________________________________________________________________ 
 

e) Quais eram as principais regras dessa brincadeira/ jogo?  
 
1:_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
2: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Por essa semana deu de tarefa, né? Fico imaginando quanta coisa nova vocês devem ter 

aprendido com os outros professores e professoras. Obrigada por compartilhar esse momento 

conosco!! 

Fiquem bem, se cuidem e dê bastante carinho àqueles(as) que 
vocês amam! 
 

Um abraço cheio de saudade da Profª Valleria!!! 
 
 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 
 

Atividade de História – 2020 
 

Tema: Infância: passado e presente 
 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno (a) :_________________________________________________4º ano ___ 

 

TEXTO 2 - AS CRIANÇAS NO BRASIL SÃO TODAS IGUAIS? 

Opinião do poeta: Manuel  Bandeira 

MENINOS CARVOEIROS  
 

Os meninos carvoeiros 
Passam a caminho da cidade. 
— Eh, carvoero! 
E vão tocando os animais com um relho enorme. 
 
Os burros são magrinhos e velhos. 
Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 
A aniagem é toda remendada. 
Os carvões caem. 
 
(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, 
dobrando-se com um gemido.) 
 
— Eh, carvoero! 
Só mesmo estas crianças raquíticas 
Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 
A madrugada ingênua parece feita para eles . . . 
Pequenina, ingênua miséria! 
Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis!  
 
—Eh, carvoero! 
 
Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados. 
 
Petrópolis, 1921  
Imagem: Combatendo o Combatendo o Trabalho infantil - GUIA PARA EDUCADORES – Programa Internacional para a 
eliminação do trabalho Infantil - OIT- 2001 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

Atividade de História – 2020 
 
Tema: Infâncias e o trabalho infantil 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno(a):______________________________________________4º ano ___ 

 

Atividade: TEXTO – 2: MENINOS CARVOEIROS 

 
1. Leia o poema de Manuel Bandeira “Meninos Carvoeiros” escrito em 1921 (século XX) e 

compare com a fotografia. 
 

2. O tema do poema e da fotografia tem relação com o trabalho infantil. O que você pensou 
e sentiu ao ler o poema e ver a foto? 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3. Leia a estrofe a seguir, dialogue com seus familiares e escreva o que ela sugere. 

 
Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados.  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________     

4. Faça uma ilustração bem criativa sobre o poema. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

  

DATA DE ENVIO: 03 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 

Realizar atividade entre os dias 8 e 11 de setembro 

Professor Iury Sparctton  

Aluno(a): ________________________________________Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! Exploraremos nesse roteiro de 

atividades um pouco da história dos números. Para isso faremos resoluções 

de exercícios com o sistema de numeração romano. É importante que você 

compreenda que ao longo da história da humanidade foram utilizados 

diversos sistemas de numeração até chegar aos números que conhecemos 

hoje. O sistema numérico que utilizamos atualmente é composto por 10 

algarismos e por isso chamamos esse sistema numérico de sistema decimal. E 

quais são esses algarismos? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com 

esses algarismos podemos escrever qualquer número que quisermos.  

Por exemplo: o número 34 é formado pelo algarismo 3 e pelo algarismo 

4. Para decompor o número 34, fazemos o seguinte: 

34: 30 + 4 

3 dezenas e 4 unidades 

Trinta e quatro 

O número 189 é formado pelo algarismo 1, pelo algarismo 8 e pelo 

algarismo 9. Para decompor o número 189, fazemos o seguinte: 

189 = 100 + 80 + 9 

1 centena, 8 dezenas e 9 unidades 

Cento e oitenta e nove 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGORA É SUA VEZ! 

 

- ATIVIDADE - No livro didático, resolva os seguintes exercícios: 

• Página 18, número 1 e 2; 

• Página 20, número 1, 2, e 3; 

• Página 21, número 4; 

• Página 22, número 8. 

 

 

Nos encontramos no Roteiro 3. Até mais!!! 

Profª Iury 

PARA SABER MAIS! 

No livro didático faça a leitura da explicação da Unidade 1 – Sistemas de 

numeração. 

Página 12 à 22. 

 

Para aprofundar os seus conhecimentos, caso for possível, acesse a plataforma 

do Youtube e assista aos seguintes vídeos: 

 

Conteúdo: Sistema de Numeração Decimal; 

Título do vídeo: Aula + Atividade | SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

Canal no Youtube: Assim Eu Aprendo 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dDE7sNrybE0 

 

Conteúdo: Unidades e Dezenas;  

Título do vídeo: Aula + Atividade | QUANTAS UNIDADES TEM CADA 

DEZENA? | Assim Eu Aprendo 

Canal no Youtube: Assim Eu Aprendo 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UBT0UWVtlzg 

 

Conteúdo: Números Romanos;  

Título do vídeo: Videoaula + Atividade | ALGARISMOS / NÚMEROS 

ROMANOS 2ª PARTE| Assim Eu Aprendo 

Canal no Youtube: Assim Eu Aprendo 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7I-g9CyRDpg&t=24s 
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