NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
PORTUGUÊS- CIÊNCIAS
HABILIDADE(EF04LP01)
EF04CI08 ( Tema: Vírus.
Ob de Conhecimento: Prevenção da transmissão do vírus.

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema:Leitura/escuta( Leitura Autônoma)
Objeto de conhecimento:Compreensão em leitura .

 Leia o as instruções a seguir e responda as questões:

Corona vírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O
novo agente do Corona vírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na
China. Provoca a doença chamada de Corona vírus (COVID-19).
Os primeiros Corona vírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No
entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como Corona vírus, em decorrência do
perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os Corona vírus comuns ao longo da vida,
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum
do vírus. O Corona vírus mais comuns que infectam humanos são o alpha Corona
vírus 229E e NL63 e beta Corona vírus OC43, HKU1.
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus.

• Sobre qual assunto esse texto trata?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP02)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema:Leitura/escuta( Leitura Autônoma)
Objeto de conhecimento:Compreensão em leitura .

• Quando foi descoberto esse vírus? E em qual país se originou os primeiros casos da
doença?

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• Quais são os cuidados necessários para que não seja transmitida essa doença?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• Explique com suas palavras, como podemos evitar a propagação desse vírus:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
• De onde foi retirada essa reportagem:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• De acordo com a leitura, quais são os vírus mais comuns que infectam os seres
humanos?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• Distribua todos os substantivos da caixa, nas colunas abaixo de acordo com sua
classificação:

Casa –

Homenzarrão

–

Pouquinho – Irmãos – Bicicleta –

Sorveteria – Casarão – Despertadores – Violão – Cadelas -

Papel – Grandalhona

Mãezinha – Brinquedo – Amiguinha -

Lençóis - piano - Escada - Dois -

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP03)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema:Leitura/escuta( Leitura Autônoma)
Objeto de conhecimento:Compreensão em leitura .

Substantivo Substantivo Substantivo Substantivo Substantivo Substantivo
no gênero
no gênero
no grau
no grau
no plural
no singular
feminino
masculino aumentativo diminutivo

• Escreva a letra inicial dos nomes de cada desenho e forme substantivos.Escolha 6
subistantivos e forme frases com cada um:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP24)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema:Ortografia
Objeto de conhecimento:Conciencia grafofonemica

• Com “M” ou “N”? Complete, marque um X na letra correta e escreva a palavra:
Palavra

Com

Com

M

N

Escreva a palavra

E _____ bora
Arquiba______cada
Co _____ promisso
Basta_____te
I _____gresso
Trâ_____sito
E ____pada
Ta____bém

• Agora, utilize três das palavras acima em uma só frase:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Complete as palavras do texto com “M” ou “N”.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF04MA03 EF04MA04
EF04MA01)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
SEGUNDA-FEIRA
Tema:Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo
diferentes significados da multiplicação e divisão.

• Que números iremos obter nas composições abaixo:
a) 2.250+600+50+ 9 = _____________
b) 5.000+500+40+6 = _______________

a)

b)

c)

d)

e)

c) 9.000+600+42=__________________
d) 45.000 + 50 =___________________
e) 50.000+25.562 =_________________

• Três Quilômetros correspondem a:
a- ( ) 2.000 metros
b- ( ) 2 metros
c- ( ) 2 dias e meio
d- ( ) 200 quilogramas
e- ( ) 3.000 metros
• No zoológico da quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, tem um enorme
hipopótamo que pesa uma tonelada e meia.

Esse hipopótamo pesa:
a)
b)
c)
d)
e)

(
(
(
(
(

) 5 quilogramas
) 500 quilogramas
) 5 mil quilogramas.
) 5 quilômetros.
) 1.500 quilogramas

• Tia Valéria resolveu virar atleta nessa quarentena ( kkk) e correu 10 quilômetros
por dia. Quantos quilômetros tia Valéria correu ao fim de uma semana completa?
a)
b)
c)
d)

(
(
(
(

) 47 km
) 49 km
) 70 km
) 35 km

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF04MA05)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema:Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo
diferentes significados da multiplicação e divisão.

• Mariana faz bolos para vender e usa fôrmas iguais. Ela vende os bolos inteiros ou em
pedaços, cortados de diferentes maneiras.

Observe os desenhos que representam a maneira como os bolos que estavam à venda
haviam sido cortados, divididos em partes iguais.

• De acordo com o número de divisões de cada bolo, determine a fração do bolo inteiro
que corresponde à parte que Rui levará se ele escolher:
a) O bolo representado pela fração 1/2
b) O bolo representado pela fração 1/3
c) O bolo representado pela fração 1/5
d) O bolo representado pela fração 1/9

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF04MA02)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema:Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo
diferentes significados da multiplicação e divisão com números decimais

• Problematizando com arredondamentos de preços. Valentina precisa comprar alguns presentes
para seus amigos (as), para isso foi numa loja e separou alguns produtos:

R$2.118,80

R$ 598,60

R$1.239,80

• Para qual valor serão arredondados os produtos apresentados?

A) Celular
B) Bola
C) Tênis

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
GEOGRAFIAHABILIDADE(EF04GE1 EF04GE04)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
TERÇA-FEIRA
Tema:População
Objeto de conhecimento:A população rural e urbana

• Observe a tirinha e explique:

• O que a criança quis dizer no último quadrinho da tirinha?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
• Que situação você percebe na tirinha que não é correta para a vida em sociedade?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:14 /09/20
HISTÓRIAHABILIDADE(EF04HI07 e EF04HI04)



DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUARTA-FEIRA
Tema: Questões históricas
Objeto de conhecimento: Os processos migratórios para
a formação do Brasil

Leia o trecho abaixo.
Artigo 299 da Lei n. 4 737 de 15 de julho de 1965

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro,
dádiva, ou qualquer vantagem, para obter ou dar voto para conseguir ou prometer abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita: Pena – reclusão de até quatro anos e pagamento de cinco
a quinze dias e multa.
BRASIL. Código Eleitoral de 1965. Disponível em: <www.jusbrasil.com.br/topicos/10575064/artigo299-da-lei-n-4737-de-15-de-julho-de-1965>. Acesso em: janeiro de 2018.

• Qual é o tema abordado do artigo?
a)
O artigo é parte de uma lei que estabelece punição para quem praticar fraude eleitoral
ou compra de votos.
b)
O artigo trata se de um tema sobre abolição
c)
O artigo fala da proclamação da nova república.



Em sua opinião, a publicação dessa lei contribuiu para colocar fim na ocorrência de fraude
eleitoral, como a troca de votos por favores?

a)
b)
c)
d)

Não, pois já é um costume antigo e a lei não irá coibir.
Sim, as leis são criadas para serem cumpridas.
Não creio nesta possibilidade, político sempre consegue burlar as leis.
Nenhuma alternativa está correta



Entre os anos de 1887 e 1914, chegaram ao Brasil quase 3 milhões de estrangeiros. Mas
vieram também imigrantes de outras partes do mundo.
a)
b)
c)

Estes imigrantes vieram da Europa e da Ásia. Itália Portugal e Espanha.
Não existia imigrantes no Brasil nesta época.
Eles vieram de São Paulo, Bahia, Minas Gerais.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO:14/09/2020
RELIGIÃOHABILIDADE(EF04ER03)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
QUINTA-FEIRA
Tema:Manifstação religiosa e culturais
Objeto de conhecimento: Ritos religiosos

Responda:

a) O que é necessário para que se viva em harmonia na sociedade?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b) Como é a convivência nos grupo que você desenhou a cima?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1) Leia o trecho abaixo.

A gratidão é um sentimento muito bonito! Quando somos gratos as coisas boas que
acontecem em nossas vidas, ficamos de bem com a vida, e só coisas boas vão acontecendo.
Reclamar nunca é a solução, pois reclamar só faz as coisas continuarem da mesma maneira.
Portanto, seja grato!

• Escreva uma mensagem de agradecimento, e logo após faça um desenho representando
todas as coisas de que você é grato.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020
ARTESHABILIDADE(EF15AR02)

1)

DATA DE ENTREGA:21/09/2020
SEXTA-FEIRA
Tema: Artes visuais
Objeto de conhecimento: Elementos de linguagem

Quando você caminha pelas ruas e praças de sua cidade, você encontra várias formas

de arte. Como elas são? Quem as produziu? Você pode identificar de que materiais elas
foram produzidas? Faça um desenho representativo e escreva abaixo quais tipos de materiais
foram usados nessa construção.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2- Sabemos que existem vários tipos de arte e que ela está sempre presente em vários
momentos e lugares de nossa vida. Você sabe por que o homem faz arte e para a arte é
necessária ao mundo? Represente em forma de desenho uma atividade que você gosta muito
de realizar.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 14/09/2020

DATA DE ENTREGA:21/09/2020

EDUCAÇÃO FÍSICA
Unidade Temática:Ginásticas
Objeto de Conhecimento:Ginástica geral
Habilidade:(EF35EF07P4)
1 – Dando continuidade ao contéudo de Ginástica, repita os movimentos de acordo com as
imagens abaixo. Lembrando que você deverá permanecer em cada posição por 25
segundos! Entre um movimento e outro caso precise você pode descansar um pouquinho.
Chame sua família para exercitar com você!

 Agora conta para a Tia Michele!
Você acha que a Ginástica é importante para o nosso corpo?
( ) Sim ( ) Não
Em qual momento do dia você tem mais disposição para exercitar-se?
( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) Todas as alternativas

