COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO
Aluno (a):
Turma:
Atividades para o dia 19/06/2020

Professora: Regina Coely
Entregar dia 22/06/2020

UNIDADE TEMÁTICA: Manifestações religiosas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ritos religiosos
HABILIDADE (EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos
(nascimento, casamento e morte).

RITOS E RITUAIS NA VIDA DAS PESSOAS

(Diná Raquel D. da Costa)

Os ritos religiosos são gestos sagrados simbólicos.
Os rituais ou cerimônias são uma série de ritos.
Existem os rituais litúrgicos, como a missa, o culto, as reuniões de oração ou meditação.
Por meio dos rituais de passagem as pessoas celebram mudanças de uma fase da vida para
outra.
O batismo, o casamento, a comemoração do nascimento de bebês, a cerimônia de iniciação dos
jovens à vida adulta, são alguns exemplos de rituais de passagem.


Faça um colorido bem bonito nos rituais abaixo e faça a correspondência.

1- Culto Evangélico
2- Meditação budista
3- Dança Indígena
4- Missa Católica
5- Oração na Mesquita

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA – 4º ANO
Aluno (a):
Turma:
Atividades para o dia 19/06/2020

Professora: Regina Coely
Entregar dia 22/06/2020

Unidade Temática: Diferentes tipos de atividades econômicas praticadas no espaço rural e os
produtos provenientes delas.
Objetos de conhecimento: identificação da cadeia produtiva de produtos alimentícios que
consumimos.
Habilidades: (EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matériasprimas), circulação e consumo de diferentes produtos.
O TRABALHO NO ESPAÇO RURAL
O trabalho no espaço rural caracteriza-se principalmente pelas atividades da agricultura, do
extrativismo e da pecuária.
Por meio da agricultura são produzidos grãos, legumes, verduras e frutas para o consumo
das pessoas, dos animais e também para atender às necessidades das indústrias com matériasprimas para a fabricação dos mais diversos produtos.
A pecuária é responsável pela criação de animais para a produção de alimentos, como a
carne e leite, ou para atender a alguns tipos de indústria, na fabricação de produtos alimentícios,
cosméticos, calçados, etc.
A prática do extrativismo retira da natureza produtos vegetais, animais e minerais.
O extrativismo vegetal visa atender a diversos tipos de indústrias, para a fabricação de
cosméticos, móveis e celulose, e também fornece alimentos, como castanhas, palmitos e açaí.
ATIVIDADES
1- Para cada imagem abaixo, escreva o nome da atividade que está sendo realizada e o nome de
um produto que pode ser obtido por meio dela.

_______________________________________________________________________
2- Cite alguns produtos obtidos pelas atividades do campo no nosso município.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 15/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de envio: 15/06/2020

Data de devolução: 22/06/2020

Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da
e divisão .

multiplicação

1- Vinícius tem 70 canetas e Rodrigo tem 28. Quantas canetas Vinícius tem a mais que
Rodrigo?
(A) 42 canetas

(B) 52 canetas

C) 58 canetas

(D) 98 canetas

2-- Ana fez Balé durante um trimestre. Qual o total de meses que Ana fez Balé?
(A) 1 mês

(B) 3 meses.

(C) 4 meses.

(D) 6 meses.

3- Observe o molho de chaves a seguir:

Disponível em: https://tinyurl.com/qkvudtp. Acesso em: 10 de jan de 2010 .

Qual o total de chaves possuem quatro molhos iguais a esse?

(A) 4 chaves.

(B) 12 chaves

(C) 15 chaves

(D) 20 chaves.

4- José distribuiu igualmente 40 ovos em 5 caixas. Quantos ovos ele colocou em cada caixa?
(A) 2

5-Calcular:
a) O dobro de 120 =
b) O quádruplo de200=
c) O triplo de 100 =
d) O quíntuplo de 300=

(B) 8

(C) 10

(D) 20

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 16/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de envio: 15/06/2020

Data de devolução: 22/06/2020

Componente Curricular- Matemática

Habilidade: (EF04MA27)
Unidades Temáticas: Probabilidade e estatística
Objetos de Conhecimento: Leitura ,interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 17/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de envio: 15/06/2020

Data de devolução: 22/06/2020

Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA27)
Unidades Temáticas: Probabilidade e Estatística
Objetos de Conhecimento:Leitura ,interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada.

ATIVIDADES
1- A libélula, em sua fase adulta, vive aproximadamente dois meses.
Assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, o tempo de vida adulta da libélula.
(A) 2 semanas
(B) 4 semanas
(C) 6 semanas

(D) 8 semanas
2- A tabela, a seguir, mostra o total de visitantes durante o mês de julho em uma cidade turística.

Assinale a alternativa que apresenta a semana com maior número de turistas.
(A) 1ª semana
(B) 2ª semana
(C) 3ª semana
(D) 4ª semana
3- Uma escola tem 1080 alunos, 32 professores, 1 diretora, 1 vice-diretora, 2 secretárias e 3
auxiliares de limpeza. Quantas pessoas estudam e trabalham, ao todo, nessa escola?
(A) 1119.
(B) 1118.
(C) 1117.

(D) 1112.

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 19/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________
Professora: Lucineia A. de Oliveira

Data de envio: 15/06/2020

Data de devolução: 22/06/2020

Componente curricular: Ciências
Habilidade: (EF04CI05)
Unidades Temáticas: Vida e evolução
Objetos de Conhecimento: Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo
de energia entre os componentes vivos e não vivos.

Leia o texto com atenção:

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental LÍNGUA PORTUGUESA
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:___________ ___________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 08/05/2020
DATA DE ENTREGA: 15/06/2020
Atividade referente ao dia 16/06/2020
Componente Curricular de Língua Portuguesa - 4o ano
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Leitura, escrita e compreensão do texto
Habilidades: (EF04LP03) (EF35LP04)
Leia o conto com atenção.
Os amigos inseparáveis
Estes são Pedro e Sofia. Eles estudam na mesma escola desde o berçário e já estão no 4º
ano.
Os dois estão sempre juntos em sala de aula e nas aulas de Educação Física no pátio.
Hoje a professora de Educação Física, fez uma brincadeira de correr com a perna amarrada à
do amigo, e mais uma vez, eles estavam juntos.
Sofia e Pedro estavam quase ganhando a corrida quando de repente, a menina caiu. Mas
Pedro nem se importou em ganhar, foi logo acudir a amiga com todo carinho do mundo.
Isabel Cristina S. Soares
1. Numere os parágrafos.
2. Qual é o título do texto?
___________________________________________________________________________
3. Que outro título você daria ao texto?
______________________________________________________________
4. Responda:
a) Desde quando as crianças estudam juntas?
______________________________________________________________________________
b) Onde aconteceram as aulas de Educação Física?
______________________________________________________________________________
5) Numere os fatos de acordo com os acontecimentos no texto
( ) Sofia caiu e eles perderam a corrida.
( ) Os dois amiguinhos estudam na mesma escola .
( ) Sofia e Pedro estavam quase ganhando a corrida.
( ) Estas crianças são Pedro e Sofia.
( ) Hoje, na aula de educação física, a brincaderia foi de pernas amarradas ao amigo.
6) Marque a resposta certa:
Na frase: “Mas Pedro nem se importou em ganhar, foi logo acudir a amiga com todo
carinho do mundo”, a palavra grifada significa:
( ) gritar; xingar; aborrecer.
( ) auxiliar; socorrer; ajudar.
( ) rir; fazer gracejos.

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental LÍNGUA PORTUGUESA
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:___________ ___________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 08/05/2020
DATA DE ENTREGA: 15/06/2020
Atividade referente ao dia 17/06/2020
Componente Curricular de Língua Portuguesa - 4o ano
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Leitura e análise linguística
Habilidades: (EF04LP02) (EF04LP080)
Leia o poema abaixo, encontre palavras escritas com grafia incorreta e circule-as:
A tristeza de pobre não tem rosto
De artista de sinema ou de postau
De pontos turísticos. Tem, sim, gossto
De esperança cortada com punhau.
De feriado em dia de Domimgo,
De dor de dente, comida sem sau.
Sofrimento de pobre bate em bimgo,
É certo, crueu, dolorido e real.
Pobre sofre, sofre e nunca tem nome
É sempre um zé ou fulano de tau.
É um guereiro, luta contra a fome.
Fome: inimiga feroz e mortal,
Mercadoria que não se comsome.
Qe não sai em coluna sociau.
“José Neres. Cinco A Poesia é Uma Pulga. Atual Editora, São Paulo.”

Reescreva o poema fazendo as correções necessárias.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental LÍNGUA PORTUGUESA
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:___________ ___________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 08/05/2020
DATA DE ENTREGA: 15/06/2020
Atividade referente ao dia 19/06/2020
Componente Curricular de Língua Portuguesa - 4o ano
Unidade Temática: Produção escrita
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma e compartilhada
Habilidades: (EF35LP07) (EF35LP09)
Complete a história, usando sua criatividade e imaginação.
__________________________________________________
(Título)

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental ARTES
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_______________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 15/06/2020
DATA DE ENTREGA: 22/06/2020
Atividade referente ao dia 15/06/2020
Componente Curricular de Artes - 4o ano
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Desenhos e cores
Habilidades : (EF15AR02A)
AS CORES DO ARCO-ÍRIS
DESENHE E PINTE O ARCO-ÍRIS COM AS CORES QUE ELE TEM. USE A CRIATIVIDADE E
FAÇA UMA LINDA PAISAGEM.
EXISTEM SETE CORES DIFERENTES NO ARCO-ÍRIS E QUE SÃO DE DENTRO PARA FORA
DO ARCO: VIOLETA, ANIL, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA E VERMELHO.

“Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha
não desviará dele.” (Provérbios 22:6).

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 4º ANO - DIA LETIVO: 18/06/2020
DATA DE ENVIO: 15/06/2020

DATA DE ENTREGA: 22/06/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: __________________________________________________________________________________
TURMA: _________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: A vida na Pré-História.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A ação das pessoas e grupos sociais no tempo e no espaço: grandes
transformações da história da humanidade (sedentarização, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras).
HABILIDADE: (EF04HI02 )

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Michele Cristina D. S. Santos
ANO: 4°
DATA DE ENVIO: 15/06/2020
DATA DE ENTREGA: 22/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 19/06/2020
Unidade Temática: Danças
Objeto de Conhecimento: Danças do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF10P4)
1 – A quadrilha é uma dança folclórica coletiva muito popular no Brasil. Essa dança caipira é típica
das festas juninas, que geralmente acontecem nos meses de Junho e Julho. É uma dança caipira
e que faz parte do contexto de Minas Gerais.
CRUZADINHA JUNINA
Agora vamos preencher a cruzadinha com os nomes das figuras que lembra a época junina.

