
 
 

 
 
 

 
 

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

                                                                   ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 
  
DATA DE ENVIO: 31 de agosto 
DATA DE ENTREGA: 15 de setembro 
Período de realização da atividade: 31/08 a 07/09  
Professora:  Laís Rodrigues Campos 
Aluno(a): _____________________________________________________ Turma: 4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade -   Agora você vai responder as questões sobre o município que mora com sua família, 
lembrando que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oi alunos, tudo bem com vocês? 
Vocês sabem que nas aulas de Geografia é 
muito importante estudar sobre o município. 
Porque nele existem muitas atividades que 
fazemos e locais que gostamos. Então, agora 
vamos aprender um pouco mais sobre esse 
lugar tão especial ... 

Imagem 01- Praça Cívica de Goiânia  
Fonte: Jornal Opção  
 

Município: é a menor unidade 
político-administrativa do país, 
pode ser formada por espaço 
urbano e rural, possui governo 
próprio. Exemplo: Goiânia 
(imagem 01)  



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ø Qual o nome do município em que você mora? Ele tem espaço urbano e/ou rural, 

sua casa fica em qual deles?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Ø Quais os tipos de trabalho profissional existem no município que você mora? 
Cite alguns  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Ø Quais locais você mais gosta de frequentar no local onde você mora?  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Ø O que você observa no caminho da sua casa até a escola?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Ø Onde sua família compra os alimentos que você come em casa?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Ø Como são as praças, ruas e calçadas do município onde você mora?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 
 
DATA DE ENVIO: 03 de setembro 
DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 
Professora Valleria Araujo de Oliveira 
Aluno(a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 
 

ATIVIDADE 01 - PARA SER REALIZADA NA 1ª SEMANA 
 

                Oieeee.. 
Primeiramente, gostaria de dizer que estou muito feliz de trabalhar com vocês novamente!! 
Tenho um carinho muito especial por todos(as) vocês!! Espero que estejam todos(as) bem. 
Logo, logo estaremos juntos(as) novamente. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos 
comunicando por aqui, ok?  
Bons estudos!! Estou com saudades!! 

 
Vamos lá ... 
No 3° ano trabalhamos os seguintes elementos da cultura corporal: Basquete, Lutas, Jogos e 

brincadeiras e Ginástica. Construímos novos jogos e brincadeiras, adequamos as regras para que 
todos(as) pudessem participar de forma igualitária, e nos divertimos muito!  
No 4° ano trabalharemos com: Jogos cooperativos e competitivos, dança de matriz africana, futebol, e 
lutas de matriz indígena e africana!! 
 
1) Vamos começar com caça-palavras? Encontre, no caça-palavras abaixo, os elementos da cultura 

corporal, trabalhados na Educação Física do 3° e 4° ano indicados acima. Lembrando que há mais 
de seis. Quanto mais você identificar, mais bacana será! 
 

B R I N C A D E I R A 

G J O G O S V H J U B 

N I F U T E B O L B A 

B O N M V B L O P N S 

M C R A T J O S F A Q 

B I N P S J L Ç A V U 

D E R O J T M O B N E 

N L U T A S I U P M T 

J S A D L P A C P O E 

I M P D A N Ç A A N O 
 

Estou muito curiosa para saber o que vocês têm feito por aí!! 
 

2) Me conta uma coisa: Durante esses últimos 5 meses, do que vocês mais brincaram? Explique a 
brincadeira/ jogo, e não se esqueça de colocar o nome e as regras. 

 
 

 



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3) Vocês brincaram ou realizaram algum jogo que aprenderam na Educação Física durante a quarentena? 
Se você é novato(a) na escola, pode relatar o que aprenderam na outra escola também, ok? Cite qual a 
brincadeira ou jogo. Pode ser mais de uma!! 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4) Durante todo esse tempo, foram poucas as vezes em que pude sair e realizar as atividades/jogos que eu 
tanto gostava. Mas para não ficar parada, acabei realizando algumas atividades em casa mesmo, como: 
pular corda, jogar ping pong na parede e xadrez. Alguns momentos foram mais parados, mas outros 
divertidos também. Aprendi uma brincadeira, que eu não conhecia, e que dá para brincar com toda 
família. A brincadeira chama-se “marco polo”. Vocês conhecem? A regra é a seguinte: uma pessoa 
fica de olhos vendados e as demais espalhadas pela casa e a medida que a pessoa vendada tenta 
encontrar os demais participantes da brincadeira, já que neste momento ela não pode ver, ela pode 
explorar outros órgãos do sentido que são o tato (necessário para não esbarrar em nada) e a audição, 
para ajudar a encontrar os participantes da brincadeira. A pessoa vendada deve dizer “marco” e os 
demais devem responder “polo”, pois assim ela terá mais chances de encontrar alguém na brincadeira. 
Quem for pego deverá usar a venda na rodada seguinte. 
Convide pessoas com as quais vocês convivem para realizar essa brincadeira e depois me conte como 
foi a experiência. Uma dica para os adultos: mesmo sendo adulta, eu me diverti muito! Vale à pena a 
tentativa J 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5) Algumas brincadeira podemos fazer sozinhos(as) e isso é ótimo porque nem sempre se tem com 
quem brincar, mas outras só acontecem coletivamente, o que também é maravilhoso, pois 
socializar, dar risada juntos(as) e ter com quem compartilhar bons momentos é sempre muito 
bacana. Cite abaixo um jogo ou brincadeira que se pode realizar apenas de forma individual 
(sozinho) e outro(a) que só realizamos coletivamente (em grupo).  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6) Agora, me conta qual você prefere: jogos ou brincadeiras coletivas ou individuais? Por quê? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Roteiro para nosso trabalho em casa - 2020 

Disciplina história – 4ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

 

Inicialmente quero dizer a vocês, alunos dos 4ºs anos, que estou muito feliz por 

podermos continuar nosso trabalho! Espero que estejam bem, juntamente com sua 

família! 

Nosso trabalho será diferenciado, o que o torna desafiador e intrigante. Mais que 

nunca, precisaremos ter atenção e buscar ajuda quando necessário. 

Como estamos começando nossas atividades, sem a minha presença e de meus 

colegas professores ao lado de vocês, começaremos devagar, mas com firmeza e 

seriedade em nossos objetivos, afinal, ensinar e aprender é um desafio que nos faz 

crescer como seres humanos!  

Então, mãos à obra!! Segue o roteiro! 

Grande abraço, prof. Ataíde  

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

➔ O bloco de atividades que vocês receberam contem atividades de todos os 

professores; ao realizarem as atividades, tentem fazê-las sozinhos e, caso necessário, 

solicitem apoio; 

➔ Vamos organizar com os pais de vocês a devolução do bloco de atividades que vocês 

receberam e que deverão ser realizadas, conforme orientação; 

➔  Realize as atividades conforme o número indicado, porque uma poderá ser a 

continuidade da anterior; 

➔ Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; se precisar, 

dialogue com seus familiares para entende o texto e as questões; 

➔ O texto que acompanha a atividade deverá ficar com você, em sua pasta de textos, 

devendo ser devolvido somente a atividade que você realizou. 



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 ___ 

 

TEXTO – 1 A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

“Vivemos em um mundo que alcançou alto grau de desenvolvimento científico e avanço 

tecnológico. No entanto, no ano de 2007, dados da Organização Internacional do 

Trabalho revelaram que 250 milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 14 anos, 

estavam trabalhando em todo o mundo (...). 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 proíbem o trabalho de menores de 14 anos. Também são proibidas atividades 

perigosas, em locais insalubres e prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico e social 

das crianças e dos adolescentes. Entretanto, apesar da legislação e da mobilização 

popular, são inúmeras as denúncias sobre a utilização de mão-de-obra infantil e de 

adolescência nos mais diversos setores da economia brasileira (...)”1. 

“Em Goiás, por exemplo, não é diferente. Recentemente foram libertados no interior do 

Estado, em olarias (produção de tijolos, telhas) na cidade de Gouvelândia, 64 

trabalhadores que se encontravam em condição de trabalho por dívidas, onde eram 

obrigados a trabalhar na maioria das vezes contra sua própria vontade. Alguns deles 

viviam e trabalhavam ali desde que nasceram, e outras crianças tinham que trabalhar das 

4 às 10 horas da manhã antes de ir à escola.  

O trabalho pesado dificultava o aprendizado das crianças na escola, pois elas já chegavam 

cansadas para a aula após a longa jornada de seus empregos. As crianças se queixavam 

principalmente de dores nas costas por causa do excesso de peso e da má postura 

durante o serviço.  

Uma operação em conjunto entre a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho e 

outros órgãos públicos, possibilitou que essas pessoas fossem libertadas, recuperando 

seu direito de ir e vir. Os proprietários das olarias foram notificados e serão instaurados 

inquéritos para a apuração do fato”2.  

Fonte: 1. HARDMAN, Francisco; LEONARDI , Victor. História da indústria no Brasil e do trabalho infantil. São Paulo: 
Global, 1982, p. 23-6. (texto adaptado por Ataíde Felício). 

              2. Repórter Brasil. Dívidas e trabalho infantil sustentam a escravidão por décadas. Disponível em: 

http://www.reporterbrasil.org.br 

http://www.reporterbrasil.org.br/


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 do TEXTO – 1 A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

1. Leia o texto “A exploração do trabalho infantil” e escreva o que você entendeu. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Você concorda com a atitude dos donos das olarias da cidade de Gouvelândia, Goiás, 

em manterem adolescentes e crianças como trabalhadores? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Para você existem diferenças entre “trabalho infantil”, “trabalho escolar da criança e 

adolescente” e “trabalho colaborativo da criança e adolescente nas atividades de 

organização de sua casa” ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Agora seja criativo e faça um desenho que denuncie o trabalho infantil em olarias. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01   

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 __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando contamos alguma coisa estamos narrando.  

Eu quero contar para você que eu sou a Márcia,  

a professora de Língua Portuguesa do quarto ano e gosto 

muito de histórias. 

Hoje eu quero conhecer a sua história! 

 

Quando narramos nós podemos registrar uma história como se 

fosse uma viagem da memória.  

Viajar é um verbo que você vai encontrar em atividades de 

outras disciplinas também.  

Vamos começar a viajar pela Língua Portuguesa? 

 

Vocês sabem que hoje começa 

uma nova etapa em nossas 

vidas?    Muitas coisas 

aconteceram e vocês devem ter 

muitas coisas para contar...                      

 



 

 

 

 

 

2 

 

 

ATIVIDADE 1: Narrar é contar alguma coisa que você vivenciou.  

Pode ser uma situação que você passou.  

Quando contamos alguma coisa precisamos nos lembrar do início, 

 depois continuamos a contar até chegar ao fim.  

 

Então, uma narrativa é uma história que tem início, meio e fim.  

Uma viagem também tem início, meio e fim  

e também tem um tempo e um lugar.   

 

 Eu e você temos muitas coisas para contar. Então, vamos começar por 

você?  

O que você tem para contar (narrar)? Vamos pensar? 

Vamos viajar um pouco pela nossa memória?  

 

Já lembrou?     Ótimo!!!     Estou curiosa para conhecer a sua história! 

 

 

Vamos responder as perguntas para eu conhecer um pouco de você? 

Estou muito curiosa!  

 

a) Onde passou a história que você tem para contar?  

__________________________________________________________________  

b) Quando foi que aconteceu essa história?  

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c) Por que você escolheu essa história para me contar? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

d) Qual o nome ou o título que você gostaria de dar para essa 

história?______ _____________________________________________ 
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e) Conte como foi essa história escrevendo nas linhas abaixo.  

Lembre-se que essa história deve ter início, meio e fim.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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b. Na sua opinião, essa história poderia ser diferente? Escreva nas 

linhas abaixo o que poderia ser diferente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2  -  

      Existem vários tipos de narrativas.  

Hoje você irá conhecer um tipo: a crônica.  

      A palavra crônica tem origem na língua grega que significa tempo.  

 

     As crônicas tratam da realidade, do nosso dia a dia, do cotidiano.  

  Você sabia que na vida dos grandes cientistas também 

existem coisas para contar?  

                                                                  Albert Einstein 

  

foi um grande cientista e físico.  

Vamos ler uma crônica que ele escreveu?  

 

A   Lógica  de  Einstein!  

 

        Conta certa lenda, que estavam duas crianças patinando num lago 

congelado. 

  Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam 

despreocupadas. 

  De repente, o gelo quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda 

que se formou. 

       A outra, vendo seu amiguinho preso, e se congelando, tirou um dos 

patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, 

conseguindo por fim, quebrá-lo e libertar o amigo.  

Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, 

perguntaram ao menino:  
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- Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha 

conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis!  

Nesse instante, um ancião que passava pelo local, comentou:  

- Eu sei como ele conseguiu.  

 Todos perguntaram:  

 - Pode nos dizer como?  

Então, o velho respondeu: 

- É simples. Não havia ninguém ali ao seu redor para dizer a ele que 

não seria capaz.  

 

 

Agora, vou pedir para você escolher uma parte dessa crônica 

que mais gostou e fazer um bonito desenho. 

Vamos lá? 

 

 

 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

CIÊNCIAS – 4º ANO

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01

DATA DE ENVIO: 31 de agosto

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro

Realizar na semana do dia 31/08

Professora Flávia Pereira Lima

Aluno(a): _____________________________________________________ Turma: 4º __________

ATIVIDADE 1:

A personagem Luna do desenho "Show da Luna" é uma menina curiosa

que tem sempre uma pergunta pipocando na cabeça.

Você já assistiu a algum episódio do "Show da Luna"? Se você tiver acesso

ao Youtube, pode conferir alguns episódios em https://ggle.io/3MoJ.

Que tal exercitar a curiosidade? A atividade é bem simples: elabore

perguntas sobre a natureza, por exemplo, "Por que chove?", "Por que o céu é

azul?". Não é necessário responder a nenhuma pergunta, ok?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

https://ggle.io/3MoJ


ATIVIDADE 2:

O Iberê Tenório e a Mariana Fulfaro do canal "Manual do Mundo" publicaram um livro

super legal e cheinho de perguntas. O livro se chama: Dúvida cruel: 80 respostas para as perguntas

mais cabeludas.

Leia com atenção o texto retirado deste livro para descobrir a resposta de uma dessas

dúvidas. Eu tenho certeza que da próxima vez que você espirrar vai lembrar de verificar se os seus

olhos ficam mesmo fechados.

Por que não conseguimos espirrar com os olhos abertos?

Veja bem, algumas pessoas até conseguem espirrar sem fechar os olhos. Mas precisam

fazer um belo esforço. Já para a maioria de nós não tem como. Afinal, fechar os olhos quando

espirramos é um reflexo involuntário, assim como vemos uma luz muito forte. Não dá tempo nem

para pensar.

Quando o cérebro manda o corpo espirrar, vários músculos se contraem ao mesmo tempo.

Isso inclui diversos músculos da face, como os que fecham as pálpebras. O que realmente importa

é que não há qualquer risco de o espirro empurrar os seus preciosos olhos para fora do rosto, caso

você espirre com as pálpebras abertas. Afinal, os globos oculares estão muito presos por músculos.

Uma preocupação a menos.
Fonte: Dúvida cruel: 80 respostas para
as perguntas mais cabeludas. Autores:
Iberê Tenório e Mariana Fulfaro.
Editora Sextante, 2018. Modificado
para fins didáticos

a. Viu que interessante? Ao espirrarmos o nosso cérebro manda sinal para os músculos do rosto se

contraírem. Assim, os músculos das pálpebras se contraem cobrem os olhos. Isso tudo acontece

sem a gente pensar, é um reflexo involuntário.

Que outras coisas em seu corpo funcionam de forma involuntária, ou seja, você não precisa

pensar para que elas aconteçam?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b. Leia o texto para alguém da sua casa e depois explique. Conte aqui o que a pessoa achou dessa
descoberta.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Recadinho: Não é obrigatório assistir aos vídeos sugeridos nos roteiros. Mas se você tiver

acesso a internet assista, pois eles ajudarão a complementar os conhecimentos.

Entendido?

N� encontram� n� Roteir� 2. At� mai�!!!
Profª Flávi�



 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

  

DATA DE ENVIO: 03 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 14 de setembro 

Realizar atividade entre os dias 3 e 5 de setembro 

Professor Iury Sparctton  

Aluno(a): ________________________________________Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: 

 

 
 

- ATIVIDADE 1- Escolha uma pessoa da sua família que more com você e que 

você goste muito! Pode ser um irmão, tia, pai, mãe, avó, primo e etc. 

  

Escolheu? Então agora vamos conhecer um pouquinho sobre essa pessoa: 

 

O nome completo da pessoa que escolhi é:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Esse nome tem quantas letras?  

____________________________________________________________________ 

 

Esse nome tem quantas vogais?  

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! Você sabe que a Matemática está 

presente em muitos lugares, não é mesmo? Inclusive, a Matemática pode ser 

encontrada na sua casa, de mãos dadas com a sua família! Topa responder umas 

perguntas comigo? Tenho certeza que ao final desse exercício você perceberá 

que a Matemática está em tudo. Vamos lá! 

                                  Professor Iury  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esse nome tem quantas consoantes?  

____________________________________________________________________ 

 

 

Quantos anos essa pessoa tem?  

____________________________________________________________________ 
 

Se eu utilizar o sistema de numeração romano (algarismos romanos), como seria a 

idade dessa pessoa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eu somar a minha idade com a idade dessa pessoa, teremos um total de quantos 

anos? 

____________________________________________________________________ 

 

O dia, mês e ano do nascimento da pessoa escolhida é: 

____________________________________________________________________ 

 

Um ano tem quantos dias? Faltam quantos dias para o aniversário da pessoa escolhida? 

(Para fazer esse cálculo você pode utilizar um calendário). 

____________________________________________________________________ 

 

Qual é a altura da pessoa? 

____________________________________________________________________ 

 

Qual é o peso da pessoa? 

____________________________________________________________________ 

 

 

PARA SABER MAIS! 

 

 

Na plataforma do Youtube, assista ao vídeo Você Sabe Quais São Os Números 

Romanos?, do canal Quintal Da Cultura. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5RaZbQf6h48 

 

No livro didático, acompanhe a explicação desse conteúdo por meio do tópico Sistema 

de Numeração Romano. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5RaZbQf6h48


 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é o número do sapato da pessoa? 

____________________________________________________________________ 

 

Se eu somar a quantidade de pares de sapatos que tenho, com a quantidade de pares de 

sapatos que a pessoa que escolhi tem, quantos pares de sapatos teremos ao todo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Peça para a pessoa escolhida te falar um número qualquer entre 1 e 999. Agora 

decomponha esse número. 

 

Exemplo:  

Ao decompor o número 879, temos: 

• 8 centenas, 7 dezenas e 9 unidades 

• 800 + 70 + 9 = 879 

• Oitocentos e setenta e nove  

Agora é sua vez! 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

O endereço da casa onde moramos é: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

O CEP da minha casa tem quantos algarismos? Qual a função do CEP de uma 

residência?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Na minha casa moram quantas pessoas, contando comigo? Esse número é par ou 

ímpar? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

 

Um objeto da minha casa que tem a forma circular: 

____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Um objeto da minha casa que tem a forma retangular: 

____________________________________________________________________ 

 

Vá até a cozinha e pegue uma colher. Agora responda: Quantos centímetros (cm) tem 

essa colher? Isso equivale a quantos milímetros (mm)? Você precisará de uma régua 

para fazer esta atividade.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Finalizamos aqui a nossa primeira atividade. E aí? Você fez muitas descobertas!? 

Percebeu quantos números existem em nosso cotidiano? A Matemática realmente está 

em tudo, não é mesmo!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos no Roteiro 2. Até mais!!! 

Profª Iury 


