
                                                                                                                                                                                                                                     

                                 

 TAREFA DE CASA   23-03 

 

1- Realize o jogo da p.36 de Português e resolva: 

a-Escreva  o nome dos numerais. classifique-os. 

c- Escreva os antecessores e sucessores dos numerais acima. 

2- Pesquise e escreva a classificação dos numerais abaixo: 

40º_________________ XX_____________ 

789_________________ ½______________ 

Dobro______________ 

3- Dê outros exemplos dos tipos de numerais pesquisados acima, sendo três de cada. 

4- Escolha um numeral de cada exemplo acima e forme frases. 

5- Destaque os numerais das frases abaixo e classifique-os: 

a-Comi um terço do bolo. 

b-Li o 10º capitulo do livro. 

c-Ganhei 200 reais da minha tia. 

6- Resolva p. 37,38, 39 de Português. 

7- Dia 24 comemoramos o aniversário do Padre Cícero. Para homenageá-lo, cole uma 

gravura e escreva algo que você aprendeu sobre ele. 

               

TAREFA DE CASA   26-03 

 

1-Imagine que você é o escritor (a) da história de Chapeuzinho Vermelho. Sendo assim, crie 

um parágrafo bem caprichado, dando outro final a essa história. 

2-Pesquise e escreva uma definição para Numeral, depois dê exemplos. 

3-Complete as frases usando um numeral correspondente: 

a-Paulo deu ______de sua pizza a seu irmão. 

b-Ana pula o _____ de seu pai. 

c-Mamãe comprou _____ laranjas. 

4-Resolva p.274 a 280 da Gramática e estude. 

45º       100º      36º     67     X     88º   90º   29º 

5- Escolha três numerais acima e forme frases com eles. 

6-Releia o texto da p.16 de História e responda: 

a-Quais os nomes dos dinossauros? 

b-Como era chamado esse período, pelos paleontólogos? 

7-Afinal, o que são paleontólogos?Pesquise e escreva. 

       

 

                  

 

Nome: ___________________________________________________ Nº:_____  

Professor: _________________________   Série:4ºAno ___     Data:       / 03 / 20 

 



 TAREFA DE CASA 27-03 

1- Leia o texto da p.281 e resolva p.282 e 283 de Gramática. 

2- Leia o texto da p.16 de História e relate o que você aprendeu. 

3- Arme e resolva  os cálculos de multiplicações e escreva os termos. 

a- 2.345x2 

b- 4.567x3 

c- 3.678x4 

d- 4.236x5 

e- 1.789x6  

 

 

 Entregar essas tarefas na volta do recesso. 

                              Feliz recesso! 


