NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:03/08,/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP05)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema: Genero textual :fabula
Objeto de conhecimento:Identificar caractericas linguistico expressiva e
composicionais de gêneros textuais orais, em situaçoes formais e imformais.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
PORTUGUÊS-

DATA DE ENTREGA:10/082020
TERÇA-FEIRA
Tema: Genero textual :Anedota
Objeto de conhecimento:Identificar caractericas linguistico
expressiva e composicionais de gêneros textuais orais,
em situaçoes formais e imformais

HABILIDADE(EF04LP05)

Leia a piada:
Juquinha estava chorando muito, quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô,
perguntou:
– Por que você está chorando, Juquinha?
– Eu perdi uma moeda de 1 real que ganhei do meu pai.
– Toma lá 1 real. Pronto, nada de choro. Resolvido.
Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar.
– Que é isso, Juquinha? Será que perdeu o real que te dei? – pergunta o avô.
– Não vovô. Tá aqui!
– Então, por que está chorando de novo?
– É que se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria 2 reais agora!
Disponível em: http://www.piadas.com.br. Acesso em: 25 de maio de 2016.

Questão 1 – Identifique o conflito em torno do qual se realiza o diálogo entre o avô e Juquinha:
______________________________________________________________________________
Questão 2 – Em que fato reside o humor na piada?
______________________________________________________________________________
Questão 3 – Não se percebe traço da linguagem informal em:

a) “[...] quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou [...]”.
b) “– Toma lá 1 real. Pronto, nada de choro.”.
c) “– Não vovô. Tá aqui!”.
d) “– Então, por que está chorando de novo?”.
Questão 4 – Justifique o emprego da vírgula nos trechos a seguir:

a) “– Por que você está chorando, Juquinha?”:
______________________________________________________________________________
b) “Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar.”:
______________________________________________________________________________
c) “É que se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria 2 reais agora!”:
______________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:03/08,/2020
PORTUGUÊS
HABILIDADE(EF04LP05)

1-

DATA DE ENTREGA:10/082020
QUARTA-FEIRA
Tema: Genero textual :Diario pessoal
Objeto de conhecimento:Identificar caractericas linguistico expressiva e
composicionais de gêneros textuais orais, em situaçoes formais e imformais

Quem escreve esse texto? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
2- Sobre o que fala o texto?______________________________________________________
__________________________________________________________________________
3- Aconteceu algo de ruim no texto?_______________________________________________
__________________________________________________________________________
4- O que aconteceu no final?_____________________________________________________
__________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP23)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUINTA-FEIRA
Tema:Produção de texto
Objeto de conhecimento: Buscar em meios impressos ou digitais
informaçoes necessarias a produção de texto

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF04MA04)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema: Adição e subtraçao com numeros naturais
Utilizar as relaçoes entre adição e subtração, bem com entre multiplicação e
divisão para ampliar as estratégias de calculos.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF04MA04)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA-FEIRA
Tema: Adição e subtraçao com numeros naturais
Objeto de conhecimento:Utilizar as relaçoes entre adição
e subtração, bem com entre multiplicação e divisão para
ampliar as estratégias de calculos.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
MATEMÁTICA-

HABILIDADE(EF04MA10)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
QUARTA-FEIRA
Tema: Representação decimal para escrever valores do
sistema monetário brasileiro
Objeto de conhecimento:Reconhecer que as regras de
numeração decimal podem ser entendidas e se relacionar
decimos, centesimos com sistema monetário brasileiro.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
CIÊNCIASHABILIDADE(EF04CI01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema:Materia e energia
Objeto de conhecimento:misturas

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
GEOGRAFIAHABILIDADE(EF04GE10)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
TERÇA-FEIRA
Tema:Orientaçoes nas representaçoes cartograficas.
Objeto de conhecimento: Elementos construtivos dos
mapas

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
HISTÓRIA-

HABILIDADE(EF04HI01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUARTA-FEIRA
Tema: Transformações e permanências nas traje
Objeto de conhecimento: A ação das pessoas,
grupos sociais e comunidades no tempo e no
espaço:nomadismo, agricultura, escrita,
navegações, indústrias, entre outras tórias dos grupos
humanos

Historiador escreve passado da infância
A história das crianças no Brasil começou a ser escrita nos anos 70. Interessados em
conhecer como viviam as famílias e as mulheres em outras épocas, historiadores perceberam que
era importante conhecer também o passado das crianças.
Pesquisando documentos antigos - jornais, revistas, leis, imagens-, eles descobriram
que foram muitas as crianças que viveram em São Paulo desde a sua fundação. Revelaram
informações importantes sobre as fábricas, brincaram nas ruas ou foram abandonados.
Os historiadores enfrentam dificuldades para pesquisar sobre a história das crianças:
muitos documentos se perderam, foram destruídos ou danificados.
Em 450 anos de história da cidade, há ainda muito a aprender sobre as crianças. Mas
os historiadores já mostram a importância de conhecer o passado da infância e, mais do que isso,
a necessidade de refletir sobre o presente eo futuro das crianças na sociedade.

1)Leia o texto atentamente.
2) De acordo com o texto quais foram os documentos pesquisados pelos historiadores sobre o
passado das crianças?
R:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3)Quais as dificuldades enfrentadas pelos historiadores?
R:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4)Com base no texto que você copiou no caderno de História, explique o que são fontes históricas
e por que são importantes para o historiador.
R:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08,/2020
ARTESHABILIDADE(EF15AR04)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEXTA-FEIRA
Tema:Artes visuais
Objeto de conhecimento:Elementos da linguagem

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
RELIGIÃOHABILIDADE(EF04ER01)

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
QUINTA-FEIRA
Tema: Ritos religiosos
Objeto de conhecimento:Manifestações religiosas

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 03/08/2020
EDUCAÇÃO FÍSICA

DATA DE ENTREGA:10/08/2020
SEXTA-FEIRA

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=

