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1-Colorir de verde os resultados dos fatos do 2 formando um desenho:
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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS – CIÊNCIAS – 4° ANO- 2020
Nome:________________________________________
Professora: Lucineia A. Oliveira.
Ler o texto :

ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS

Data de envio: 11/05/2020

Data de devolução: 18/05/2020

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Turma:

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental LÍNGUA PORTUGUESA –
Data de entrega :11/05/2020
Data de devolução: 18/05/2020

1-Observe a sequência em quadrinhos e responda as questões abaixo:

Interpretação textual
1) Onde se passa a história? __________________________________________________
2) O que podemos ver no 1º quadrinho? _________________________________________
__________________________________________________________________________
3) Por que podemos dizer que essas pessoas estão em apuros? ______________________
__________________________________________________________________________
4) Quem são os personagens que aparecem na história? _____________________________
5) A fala que é dita no 1º quadrinho é dita com calma e tranquilidade? Explique. ___________
____________________________________________________________________________
6) O que podemos ver no 2º quadrinho? __________________________________________
____________________________________________________________________________
7) O que podemos ver no 3º quadrinho? __________________________________________
____________________________________________________________________________
8) O que Zé Lelé lançou para Chico?
________________________________________________
9) Mas, o que Chico Bento queria realmente?
_________________________________________
10) O que você acha que irá acontecer com o Chico? Ele conseguirá se salvar? Como?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11) Então, invente um final pata a história. _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Complete as frases com as palavras com encontro consonantal.
ULTRAPASSE – PRAIA – ATRAVESSAR – PROIBIDO
a) Devemos olhar para os dois lados ao _____________ a rua.
b) As férias na ___________ são sempre divertidas.
c) ______________ fumar em locais fechados.
d) Nunca _____________ a velocidade permitida.
Circule de vermelho os encontros consonantais das palavras do exercício anterior.
Reescreva as palavras em ordem alfabética.
a) Arco- ajudar- abraço- aumento- água- ácido- avião.
_____________________________________________________________________________
b) Camelo- cauda- cabelo- capa- coco- carne –caixa
_____________________________________________________________________________
c) Felino- feito - fenda- febril- fera
_____________________________________________________________________________
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Turma:

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental Artes – 11/05/2020
Continuar a sequência e colorir bem bonito:

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ED. FÍSICA e ENSINO RELIGIOSO e PARA O 4º ANO
Escola que estuda:
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely e Jéssica

Data de envio: 11/05/2020
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EDUCAÇÃO FÍSICA-

Atividade referente ao dia 15/05/2020

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo.
Habilidade:(EF35EF02P4)
1A brincadeira do Labirinto é originária de Moçambique e possui dinâmica simples e
interessante. Você pode desenhar o labirinto no chão onde as próprias crianças são as peças ou
mesmo em uma folha utilizando tampinhas de garrafas(a). Os jogadores iniciam o jogo na primeira
extremidade do desenho (b). Para seguir em frente joga-se pedra, papel e tesoura repetidas vezes.
Toda vez que um jogador ganha ele segue para extremidade à frente. O jogador que chegar à última
extremidade primeiro(d) vence a partida.
Agora faça essa brincadeira com a sua família.
Após realizar a atividade responda as perguntas:
A- Onde você realizou a brincadeira?
B- Quem brincou com você?
C- Teve alguma dificuldade?

ENSINO RELIGIOSO
Conteúdo: Tradição religiosa
Desenhe aqui o templo, a casa de oração onde as pessoas de sua religião se reúnem
para a pratica religiosas de sua comunidade.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE GEOGRAFIA PARA O 4º ANO
Escola que estuda:
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Data de envio: 11/05/2020

Data da entrega: 18/05/2020

Conteúdo: Paisagens
1- Observe

a paisagem ao

lado e preencha o quadro a seguir.

Elementos naturais

Elementos Culturais

2- Responda.

a) O que é paisagem?

b) Como podemos diferenciar paisagem natural de uma paisagem cultural?

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE HISTÓRIA PARA O 4º ANO
Aluno (a):
Turma:

Professora: Glayse Magaly

Data de envio: 11/05/2020

Data da entrega: 18/05/2020

Conteúdo: Surgimento da escrita
1- Leia o texto a seguir.

O aparecimento da escrita foi tão importante que, durante muito tempo, foi considerado o
marco inicial da História. Foi a terceira forma de comunicação elaborada pelo ser humano e
provocou grande revolução nos seus costumes. Diferentemente da fala e das pinturas
rupestres, a escrita permitiu ao ser humano a comunicação de longo alcance geográfico, a
fixação de leis, de regras e penalidades, que viabilizaram a formação de estruturas sociais e
políticas estáveis.
Você consegue imaginar o mundo sem a ESCRITA? No espaço abaixo, escreva a importância
da escrita em sua vida.

A) Explique: “ ... o homem adaptou-se ao meio ambiente e também submeteu esse
meio às suas próprias necessidades”.

2- Com a invenção da escrita, o ser humano pôde registrar sua própria história e preservar a memória.
Você também pode contar sua própria história! Registre, no verso dessa folha, alguns fatos
significativos de sua vida numa linha do tempo, na ordem em que aconteceram

