
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo 21/08/2020 

PROFESSORA: MILENA SALOTTI       TURMA: 4º ANO               

Aluno(a)______________________________________________  

 

2ª ETAPA 
ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

 MEDIDAS DE TEMPO 

     O instrumento mais utilizado para medir o tempo é o relógio.  

     O que faz com que possamos medir tempo é o movimento da Terra em torno de si 

mesma. Quando ela completa um giro, temos um dia, período que corresponde a 24 

horas. 

1 dia = 24 horas 

      Essas horas são divididas em minutos e os minutos, em segundo. 

1 hora = 60 minutos 

1 minuto = 60 segundos 

 

1) Descubra quantas horas há em. 

 

a) 2 dias = 2 X 2 4 = 48 horas              

b) 5 dias e meio = _____________________________________________________________________ 

c) 4 dias e 4 horas = ___________________________________________________________________ 

 

2) Para saber o filme que a população de uma cidade prefere, foi feita uma pesquisa 

entre homens e mulheres de várias idades. Veja o número de pessoas entrevistadas e suas 

respectivas idades. 
 

IDADE HOMENS MULHERES 

Menos de 20 anos 10345 8634 

Entre 20 e 35 anos 14643 6720 

Mais de 35 anos 6089 3651 
 

a) Quantos homens foram entrevistados? ______________________________________________ 

b) Quantas mulheres responderam à pesquisa? ________________________________________ 

c) Quantas pessoas com 20 anos ou mais foram entrevistadas? _________________________ 

d) Quantas pessoas com menos de 20 anos foram entrevistadas? _______________________ 
 

3) Arme e efetue. 
 

a) 25432 + 96 + 501 + 1345 = 

b) 23013 – 9458 = 

c) 25368 x 6 = 

d) 125 : 5 = 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 21/08/2020 

PROFESSORA: MILENA SALOTTI       TURMA: 4º ANO               

Aluno(a)______________________________________________  

 
2ª ETAPA 

ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO E ARTE 
 

 
 

 

VOCAÇÕES 

      A origem da palavra “vocação” vem do verbo latino (vocare), que quer dizer chamar. 

A vocação é portanto, um chamado. No âmbito religioso, a vocação é sempre um 

chamado de Deus para alguma coisa. A pessoa chamada se senti atraída para aquilo 

que a que justamente é chamada. Os chamados de Deus são sempre importantes, Deus 

chama homens e mulheres, jovens e crianças de todas as raças e culturas. No mês de 

agosto é dedicado a uma vocação a cada semana: 

 

1ª semana: dedicada aos sacerdotes. 

2ª semana: dedicada a família 

3ª semana: dedicadas as religiosas e religiosos – vida consagrada. 

4ª semana: dedicada aos catequistas e leigos.  
 

1) Jesus hoje está chamando você? Leia Mateus capítulo 9 – 9 e escreva qual seria a sua 

atitude diante deste versículo e o que você faria, depois faça um lindo desenho sobre o 

que você escreveu. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


