COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA – 4º ANO
Objeto de conhecimento: Reconhecer algumas das principais formas de trabalho urbano
Unidade temática: O trabalho no espaço urbano
Habilidade trabalhada: (EF04GE07)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 04/08/2020

Entregar dia 10/08/2020

O TRABALHO NO ESPAÇO URBANO
No espaço urbano, o trabalho das pessoas caracteriza-se pela realização de atividades como indústria,
comércio e prestação de serviços. A atividade da indústria faz parte do setor secundário, e o comércio e a
prestação de serviço fazem parte do setor terciário da economia.
A produção de diferentes
mercadorias é realizada pela
atividade da indústria.

A compra e venda dos mais
variados produtos são
desenvolvidas pela atividade do
comércio.

A realização de diferentes tipos de
serviços ocorre por meio da
prestação de serviços

As diferentes atividades realizadas no espaço urbano geram emprego para a população. Veja o gráfico:
Pessoas empregadas em áreas urbanas, por setor (2015)
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Primário

2- Escreva o nome de um estabelecimento
comercial ou de prestação de serviços da área
urbana do nosso município.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

12

Secundário

1- Quais atividades da cidade geram mais
empregos?
_______________________________________
______________________________________

Terciário

3- Relacione as fotos dos profissionais mostrados a seguir ao tipo de atividade econômica em que eles trabalham.

1

Comércio

2

Indústria

3

Prestação de serviços

COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO

PROF: Regina Coely

Objeto de conhecimento: Ritos religiosos
Unidade temática: Manifestações religiosas
Habilidade trabalhada: (EF04ER02)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 07/08/2020

Entregar dia 10/08/2020

NASCIMENTO E INICIAÇÃO RELIGIOSA
Vimos que, em algumas religiões, a iniciação das crianças à religião acontece por meio do batismo e, em
outras, por meio de uma apresentação à comunidade religiosa. A seguir, vamos conhecer alguns rituais
religiosos realizados nesse momento marcante da vida, que é o nascimento.
No Islamismo, todo recém-nascido é saudado pela comunidade como um presente de ALLAH. O pai sussurrará na
orelha direita do bebê as palavras do ADHAN, que são um chamado para a oração, e coloca me l na boca do bebê.
Depois, a cabeça da criança é raspada simbolizando pureza.
Os Povos Indígenas celebram o nascimento de um bebê com uma grande festa. Se for menino, o pai corta com
os dentes o cordão umbilical. Se for menina, é a mãe que corta. Em seguida, a criança é banhada em um rio.
Depois, em casa, ela é colocada em uma rede com um arco e uma flecha. O menino e a menina re cebem objetos
de presente, como cabaças, braceletes e um colar de dentes de capivara, para que seus dentes sejam fortes e
capazes de mastigar bem a mandioca apreciada por esse povo.
Na Umbanda, alguns meses antes de nascer, a criança é batizada com o propósito de encaminhá-la para as
práticas de sua religião. Essa criança terá padrinhos que cuidarão de sua vida religiosa. Na cerimônia de batismo,
ela é levada ao terreiro, a um rio ou a uma cachoeira. O padrinho segura uma vela branca, a madrinha segura uma
vela rosa e todos os participantes levantam a mão direita para enviar bênçãos ao bebê. A criança também recebe a
proteção de orixás e guias espirituais.
O Batismo está presente nas religiões cristãs e de acordo com as igrejas há semelhanças e diferen ças. A
semelhança é a água, lembrando que João Batista batizou Jesus nas águas do Rio Jordão.
Na Igreja Católica, o batismo é realizado nos primeiros meses de vida do bebê. A cerimônia acontece na igreja.
Os padrinhos seguram uma vela e a criança é batizada na pia batismal. O padre molha a cabeça do bebê e unta o
peito dele com óleo. Os padrinhos devem ajudar a cuidar da vida religiosa da criança.
Nas igrejas Evangélicas o batismo também é realizado com água. Mas a pessoa é batizada com mais idade,
sendo mergulhada em uma piscina ou em um rio. Algumas igrejas Evangélicas realizam o batismo na adolescência,
e outras, somente na idade adulta.
No Judaísmo a iniciação da criança é feita de forma distinta para meninos e meninas. Os meninos passam pelo
BRIT MILAH, uma cerimônia em que o bebê recebe um nome e são realizados rituais que simbolizam a aliança com
Deus. Já para as meninas, é marcado um dia de leitura da Torá e na cerimônia os pais escolhem um nome para o
bebê, enquanto a criança está com as mãos sobre a Torá.
ATIVIDADES
Complete de acordo.
a) Religião em que, no batismo, há a proteção dos orixás _______________________________________
b) Religião em que a criança é batizada em uma pia batismal _____________________________________
c) Religiões que mergulham o adulto ou o adolescente em um rio ou piscina __________________________
d) Religião na qual a menina, ao ser apresentada à comunidade, coloca as mãos na Torá _______________
e) Religião em que, quando a criança nasce, o pai fala na orelha direita dela as palavras do Adhan ________
2- Construa um parágrafo com as palavras a seguir:
rito – igreja – batismo – católica – evangélica – alegria - pais

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 4ºANO DIA LETIVO 06/08/2020
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Os primeiros grupos humanos.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A ação das pessoas e grupos sociais no tempo e no espaço: grandes transformações
da história da humanidade [...]
HABILIDADE: EF04HI01 e EF04HI02

1. Observe a imagem a seguir.
Ela representa um tipo de registro feito por grupos humanos
desde o Período Paleolítico. Como ele se chama?
__________________________________________________
__________________________________________________
2. Como era o modo de vida dos grupos de caçadores e
coletores do Período Paleolítico?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. A pintura rupestre foi um tipo de registro feito nas paredes de cavernas e grutas. Para fazer os desenhos eram usados
sangue de animais, barro e carvão. Observe atentamente a imagem a seguir e leia a legenda.
É possível afirmar que essa imagem revela que:
a)

o grupo humano que a produziu era sedentário.

b)

os humanos que a produziram eram vegetarianos.

c)

o grupo humano que a produziu conhecia animais.

d)

os humanos que a produziram eram caçadores.

Pintura rupestre de cerca de 36 mil anos atrás,
encontrada na Caverna de Chauvet, na França.

Componente Curricular de Língua Portuguesa – 4º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
Atividade referente ao dia 04/07/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Gêneros textuais (Diário)
Habilidades: (EF35LP17) (EF04LP15) (EF35LP05)
Paraipaba - Ceará, 06 de julho de 2016.
Querido diário!
Lembro-me do dia mais marcante da minha vida, foi nas férias em Paraipaba: a final do Campeonato
Paraipabense. Ali vivi um momento inesquecível e único. Quando entrei no estádio e vi aquela multidão de
pessoas nas arquibancadas, senti um friozinho na barriga. Meu coração batia fortemente e estava com muita
vergonha, pois jogar naquele lugar com tanta gente me olhando precisava de coragem.
Começou o jogo. Levamos um gol logo no início da partida. O treinador permanecia muito chateado, pois
estávamos perdendo. Mas finalmente conseguimos empatar. A torcida vibrava e nos pedia mais gols. Faltava
pouco tempo pra terminar o jogo quando aproveitei um lance e fiz o gol da vitória. A alegria dos membros do time e
dos torcedores nas arquibancadas foi intensa. Todos comemoravam aquela vitória. Eu me senti um verdadeiro
herói.
Naquele dia, ganhamos troféu e medalhas. Foi tão marcante aquele momento que quando me lembro hoje
ainda fico extasiado.

Antônio Caio dos Santos
Escola João Moreira Barroso, Setembro de 2017. Vieira, Antônio Caio dos Santos. Professor F.
Maurício Araújo
1) Em relação ao diário íntimo lido, responda:
a) Quem é o remetente? E o destinatário?
___________________________________________________________________________
b) Em que local e data o diário foi escrito?
_________________________________________________________________________
2) A finalidade do texto é
a) apresentar dados relevantes do futebol brasileiro.
b) registrar algo agradável vivenciado pelo autor.
c) relatar acontecimentos marcantes de vários personagens.
d) defender uma opinião por meio de argumentos.
3) Na frase “... pois jogar naquele lugar com tanta gente...”, a expressão destacada se refere a
a) Paraipaba.
b) arquibancadas.
c) estádio.
d) campeonato.
4) O diário é um gênero textual que relata experiências vividas pelo próprio narrador. Como o
diário costuma ser íntimo, a linguagem geralmente é simples. A frase abaixo que apresenta
traços da linguagem informal é
a) “Faltava pouco tempo pra terminar o jogo...”
b) “Naquele dia, ganhamos troféu e medalhas.”
c) “Lembro-me do dia mais marcante da minha vida...”
d) “e fiz o gol da vitória.”
5) Como foi comemorada a vitória no campeonato pelo personagem e pelos seus
companheiros de futebol?_______________________________________________________

Componente Curricular de Língua Portuguesa – 4º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
Atividade referente ao dia 05/07/2020
Unidade Temática: Análise linguística/Semiótica (Ortografização)
Objeto de Conhecimento: Construção do sistema alfabético e da ortografia
Habilidades: (EF04LP01) (EF04LP08) (EF35LP12)
1) Marque com um X o local correto e reescreva a palavra no espaço indicado:
PALAVRAS
S
Z
ESCREVA AQUI A PALAVRA
fa__enda
ga__olina
hori__onte
cami__eta
empre__a.
rique__a.
te__oura.
pure__a.
defe__a.
co__inha
2) Escreva as palavras de acordo com as dicas:
a) É o gosto do limão: ________________________
b) Antônimo de sorte: _____________________________
c) O feminino de japonês: _____________________
d) Os olhos são os órgãos deste sentido: ______________
3) Marque com um X a sequência de palavras que estão escritas de forma correta:
( a ) feliz - gás - luz - vírus.

( b ) depoiz - freguês - simples – mêz

( c ) pirez - rapas - lus - atráz

( d ) talvez - cicatris - avestrus – paz

4) Escreva s ou z para completar as palavras:
a) Ontem esquecemos a lu_____ da sala acesa. Verifique se todas as luze____ estão apagadas
antes de sair.
b) Quantas veze_____ você já foi à praia? Eu fui apenas uma ve____!
c) Naquele restaurante, um dos co____inheiros é chinê_____ e o outro é francê_____.
d) O palhaço perdeu seu nari_____ ro____ado!
e) Cada aluno fe____ um carta_____. Depois, o professor colou todos os cartaze_____ no corredor.

Componente Curricular de Língua Portuguesa – 4º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_____________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a): Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
Atividade referente ao dia 07/08/2020
Unidade Temática: Produção de Textos (Escrita compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Planejamento de Texto/Progressão temática e Paragrafação
Habilidades: (EF35LP09)
ORGANIZANDO OS PARAGRÁFOS
Ordene os parágrafos e copie a história. Observe o título, começo, meio e fim. Pode usar o verso da
folha para copiar o texto.

Componente Curricular de Artes – 4º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a): Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
Atividade referente ao dia 03/08/2020
Unidade Temática: Artes Visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidades: (EF15AR05)
Use a criatividade e faça um bonito colorido.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 03/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio:03 /07/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 10/07/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidade Temática- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2-Copiar a tabuada de 2 , 3 e 4 de multiplicação e divisão.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 04/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio:03 /08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução:10/08/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidade Temática- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados.

2. Joana colocou 20 latas de suco em caixas. Em cada caixa colocou 4 latas. De quantas
caixas Joana precisou?
R:

3.Na sala de aula há 30 alunos. Foram formados grupos de 6 alunos para fazer um
trabalho de Matemática. Quantos grupos foram formados?
R:

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 05/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio:03/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 10/082020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidade Temática- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados na multiplicação e
divisão.

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 06/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 03/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 10/08/2020
Componente Curricular-Ciências
Habilidade: (EF04CI02)
Unidades Temáticas- Matéria e energia
Objetos de Conhecimento: Transformações reversíveis e não reversíveis.

1-Quando uma pessoa segura um pedaço de chocolate entre os dedos por algum tempo, ele
derrete. Isso ocorre porque o pedaço de chocolate:
(A) ganha calor.
(C) não ganha nem perde calor.

(B) perde calor.
(D) entra em contato com o suor

________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Michele Cristina D. S. Santos
ANO: 4°
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
DATA DE ENTREGA: 10/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 07/08/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF05P4)
1 – Ligue as imagens das modalidades esportivas as suas respectivas bolas:

2 - Escolha uma das modalidades acima (Futebol, Voleibol, Basquetebol ou Tênis), e escreva um
pouquinho do que você sabe sobre o esporte escolhido. Use o verso dessa folha para responder!

