COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA – 4º ANO
Objeto de conhecimento: Relação campo e cidade
Unidade temática: A integração entre o espaço urbano e o espaço rural
Habilidade trabalhada: (EF04GE04) e (EF04GE07)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 11/08/2020

Entregar dia 17/08/2020

A CIDADE DEPENDE DA PRODUÇÃO DO CAMPO
O campo fornece matéria-prima para as indústrias das cidades, como minério para as siderúrgicas, madeiras
para as serrarias, milho, trigo e soja para as indústrias alimentícias, gado para os frigoríficos, leite para os laticínios,
etc.
O campo também fornece alimentos que são comercializados nas cidades para o consumo da população. Os
supermercados, as mercearias e as quitandas, por exemplo, vendem frutas, ovos, verduras, legumes, arroz, feijão,
entre vários outros produtos alimentícios produzidos no campo.
O CAMPO DEPENDE DA PRODUÇÃO DA CIDADE
A cidade fornece ao campo os mais variados produtos industrializados, como roupas, calçados, tratores,
arados, semeadeiras e ferramentas em geral, além de vacinas e medicamentos.
O desenvolvimento das atividades no espaço rural também depende de vários serviços existentes nas
cidades. Entre esses serviços estão o dos bancos, que financiam, ou seja, emprestam dinheiro aos proprietários
rurais; o dos institutos de pesquisas agrícolas, que fornecem orientações técnicas aos produtores por meio do
trabalho de veterinários e agrônomos, além dos serviços de comunicação, etc.
(Pegue seu livro de Geografia e abra nas páginas 58 e 59 e observe as imagens que ilustram esse texto.)
1- Marque as alternativas corretas em cada item:
a) As vantagens que um agricultor tem ao vender seus produtos nas feiras livres das cidades:
(
) a população é menor e está acostumada a comer só produtos naturais;
(
) as pessoas da cidade moram em condomínios e não podem plantar;
(
) a população é maior e está mais concentrada na cidade.
b) Os
(
(
(

produtos que vêm diretamente do campo são:
) frutas, telefones, tratores, enxadas;
) frutas, botinas, chapéus, camisas;
) frutas, legumes, verduras e ovos.

c) Matéria-prima é:
(
) um recurso natural que usamos para fabricar outros produtos;
(
) uma atividade econômica especialmente rural;
(
) um produto fabricado na cidade e levado para o campo.
2- Complete o quadro abaixo com o nome de alguns produtos que vocês utilizam em seu dia a dia.
Que vêm diretamente do campo

Que são fabricados na cidade

COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO
Objeto de conhecimento: Ritos religiosos
Unidade temática: Manifestações religiosas
Habilidade trabalhada: (EF04ER02)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 14/08/2020

Entregar dia 17/08/2020

CASAMENTO: DOIS QUE SE TORNAM UM
O amor faz parte da vida. Esse sentimento está presente nas relações entre
as pessoas, nos textos sagrados das religiões e em outras expressões de diferentes
culturas.
Observe a seguir, um trecho da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, e de uma
música inspirada nele. Ambos falam sobre o amor, sentimento que pode levar as
pessoas à decisão de viverem juntas.

triunfa. [...]

“Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se
pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e, no entanto, não
tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou como o prato que estaria só
fazendo barulho. [...]
O amor é paciente é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é
presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro, nem egoísta. [...]
O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade

Monte Castelo
Ainda que eu falasse a língua dos homens
e falasse da língua dos anjos,
sem amor eu nada seria.

(1 CORINTIOS)

Normalmente, depois de algum tempo de namoro ou de
noivado, as pessoas decidem viver juntas.
Quando estão enamoradas, dizem palavras que firmam uma aliança ou um acordo na
frente de um juiz ou de um líder religioso. No Brasil, chamamos essa união de
casamento ou de união estável e ela pode incluir ou não um rito religioso.
A celebração de um casamento pode variar de uma cultura para outra, dependendo
de cada povo e do lugar em que as pessoas vivem.
RESPONDA:
1- A sua família já recebeu um convite de casamento? _____________________________
2- O casamento seria realizado em alguma instituição religiosa? Explique ______________ ____
____________________________________________________________________________
3- Você já assistiu a um casamento? O que mais chamou a sua atenção? __________________
___________________________________________________________________________

Querida criança, sem você nossa escola não tem o mesmo brilho!
Estou com muita saudade e cheia de vontade de te abraçar e te
desejar um feliz dia do estudante.
Receba meu abraço,

Regina Coely

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 10/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 10/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de devolução: 17/08/2020

Habilidade: (EF04MA05)
Unidades Temáticas: Grandezas e medidas
Objetos de Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento, de diferentes estratégias de cálculos.
Componente Curricular:Matemática

1-Resolva as expressões numéricas:

2-

Copiar e estudar a tabuada de 7, 8 e 9.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 12/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 10/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de devolução: 17/08/2020

Habilidade: (EF04MA05)
Unidades Temáticas: Nùmeros
Objetos de Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento, de diferentes estratégias de cálculos.
Componente Curricular:Matemática

1-Resolva o desafio:

2- Estudar e copiar as tabuadas de 7 e 8 (multiplicação e divisão).

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 13/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 10/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de devolução: 17/08/2020

Habilidade: (EF04MAO5)
Unidades Temáticas: Números
Objetos de Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento, de diferentes estratégias de cálculos.
Componente Curricular: Matemática

Resolva:

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 11 /08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 10/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de devolução: 17/08/2020

Habilidade: (EF04CI04)
Unidades Temáticas: Vida e evolução
Objetos de Conhecimento: Cadeias alimentares
Componente Curricular: Ciências

Leia o texto e complete a cruzadinha com as palavras destacadas.

COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA 4ºANO DIA LETIVO 13/08/2020
DATA DE ENVIO: 10/08/2020
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: A agricultura e a ocupação do espaço.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A circulação de pessoas e as transformações no meio natural.
HABILIDADE: EF04HI05
OBS: Façam a leitura da matéria:

A agricultura e a ocupação do espaço, página 30 do livro de História para auxiliá-los nas

respostas das questões abaixo.
1. Durante a maior parte da Pré-História, as populações eram nômades [...] Mas, no Período Neolítico, começou um
processo de sedentarização.
REDE, Marcelo. A Mesopotâmia. São Paulo: Saraiva, 1997.

O texto indica que, durante o Período Neolítico, inicia-se a sedentarização do homem. O que significa esse processo?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Qual uso possuíam os objetos de cerâmica produzidos por grupos humanos durante o Período Neolítico?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Componente Curricular de Língua Portuguesa – 4º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 10/08/2020
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
Atividade referente ao dia 11/08/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Gêneros textuais (Texto informativo)
Habilidades: (EF35LP17) (EF04LP15) (EF35LP05) (EF35LP03)
DIA DO ESTUDANTE
O Dia do Estudante é comemorado no dia 11 de agosto, nossos primeiros passos como
estudantes acontecem quando ainda estamos muito pequenos, quando vivenciamos a alegria de
aprender as primeiras letras e conhecer nossa professora e os colegas.
Essa comemoração acontece desde o ano de 1927 e teve como ponto de partida algo
que ocorreu cem anos antes, isto é, em 1827.
Em 11 de agosto de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas
primeiras faculdades de direito do Brasil e por esse motivo, no dia 11 de agosto, comemora-se o Dia
do Estudante e o Dia do Advogado.
ATIVIDADES
01) Complete a tabela com base nas informações do texto:
Quando é comemorado o dia do
estudante?
Quando é nosso primeiro contato com a
escola?
Esta comemoração acontece deste
quando?
Por que esta comemoração acontece?
Por que comemoramos o Dia do Advogado
nesta mesma data?

Componente Curricular de Língua Portuguesa – 4º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 10/08/2020
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
Atividade referente ao dia 12/08/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Gêneros textuais (texto informativo)
Habilidades: (EF35LP10) (EF04LP14) (EF04LP15) (EF04LP19) (EF04LP24)
Leia o texto e responda as questões.

Componente Curricular de Língua Portuguesa – 4º Ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 10/08/2020
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
Atividade referente ao dia 14/07/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Produção de Textos (Escrita compartilhada e autônoma)
Habilidades: (EF35LP07) (EF04LP01)

O que você mais gosta de fazer na
escola?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Quem te ajuda nas tarefas de
casa?
___________________________
___________________________

Em qual local da sua casa, você
gosta de estudar?
___________________________

Escreva três dicas usadas por você
para fixar melhor os conteúdos
estudados.
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Qual sua matéria preferida?
______________________

Escreva o nome de professoras que
mais marcaram positivamente sua
vida.
______________________________
______________________________
______________________________

Componente Curricular de Artes – 4º Ano
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 10/08/202
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
Atividade referente ao dia 10/08/2020
Unidade Temática: Artes Visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidades: (EF15AR05)
Dê um lindo colorido ao desenho

DIA DO ESTUDANTE
11 DE AGOSTO

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Michele Cristina D. S. Santos
ANO: 4°
DATA DE ENVIO: 10/08/2020
DATA DE ENTREGA: 17/08/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 14/08/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF05P4)
1 – Leia o texto atentamente e responda a questão abaixo:

Classificação dos esportes
Campo e Taco: Nesses esportes, é preciso rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para
tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre as bases, enquanto os defensores
não recuperam o controle da bola. Incluem modalidades como o beisebol, o softbol, o críquete, o golfe, entre
outros.
Rede
São caracterizados pelo lançamento ou rebatimento da bola em direção à quadra adversária quando os oponentes
não podem devolvê-la da mesma forma. Como exemplo, temos o vôlei e as suas variações, o tênis de campo, o
tênis de mesa e a peteca, entre outros.
Parede
São esportes semelhantes aos de rede, porém, não contam com a utilização desse elemento que divide a quadra.
Os participantes posicionam-se de frente a uma parede. Incluem modalidades como o squash, o raquetebol, a
pelota basca, entre outros.
Invasão
Estão agrupados dessa forma os esportes que trabalham a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola
(ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra ou do campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown
etc.), protegendo, simultaneamente, o próprio alvo ou setor do campo. O futebol, o futsal, o polo aquático, o
basquete, o rúgbi e o handebol são exemplos desses esportes.

A) De acordo com a sua classificação, escreva na frente de cada esporte o grupo ao qual pertence:
Exemplo: Voleibol = esporte de rede
Handebol =

Futsal=

Golfe=

Beisebol=

Tênis de campo=

Squash=

