ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - REFERENTE AO DIA 18/05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a) _____________________________________________________________
Data de envio: 18/05/2020
Data de devolução: 25/05/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - REFERENTE AO DIA 19/05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a) ____________________________________________________________
Data de envio: 18/05/2020
Data de devolução: 25/05/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - REFERENTE AO DIA 20/05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a) ____________________________________________________________
Data de envio: 18/05/2020
Data de devolução: 25/05/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS - REFERENTE AO DIA 21/05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a) __________________________________________________________
Data de envio: 18/05/2020
Data de devolução: 25/05/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira
Leia o texto abaixo e responda:

Como as plantas se alimentam?
As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar e o gás carbônico. A luz
solar e o gás carbônico unem-se à água e a um elemento químico das plantas, a clorofila. Tudo
isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado glicose. Ao mesmo tempo, a planta libera
oxigênio pelas folhas. Esse processo é chamado de fotossíntese.
Você sabia que as plantas e os animais precisam de energia para viver? Sua energia
provém dos alimentos, e esses alimentos dependem da energia do Sol.
Você sabia que cerca de ¾ do planeta são ocupados pelo mar? Plantas pequenas
chamadas plânctons vivem nele e produzem ¾ do oxigênio terrestre. A maior mede
aproximadamente 1 metro; a menor, 50 vezes menos.
Como a energia das plantas passa para os animais?
Quando os animais comem plantas, a glicose delas se une ao oxigênio presente no corpo
deles. Obtêm-se assim, energia. Enquanto isso acontece, forma-se também gás carbônico e
água. A transformação do alimento em energia chama-se respiração.
Como e por que você respira?
Você inspira porque o seu corpo precisa do oxigênio do ar. É assim que você obtém
energia. Você expira para eliminar o gás carbônico e a água resultante da respiração. Expire
sobre um espelho. A umidade que se vê é a água produzida durante a respiração.
1- De onde vem os alimentos que as plantas precisam para sobreviver?
________________________________________________________________________
2- O que é fotossíntese?
________________________________________________________________________

3- Quais os ingredientes necessários para que ocorra a fotossíntese?
_______________________________________________________________________
4- Qual gás a planta libera durante a fotossíntese?
______________________________________________________________________
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“ARTE POR TODA PARTE”

Observe a obra de Romero Brito.Identifique as figuras geométricas predominantes.
_________________________________________________________

Agora reproduza a obra inserindo outras figuras geométricas.

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_____________________________________________________________________
Turma:_____________________________________ Professor (a):Silvânia M. R. Costa
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LÍNGUA PORTUGUESA – 19/05/2020

Devolução: 25/05/2020

Leia o texto para responder as atividades .
O que é coronavírus? (COVID19)
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias.
O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após casos registrados na China.
Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi
em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia,
parecendo uma coroa.
O que você precisa saber e fazer. Como prevenir o contágio ?
➢ Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.
➢ Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
➢ Evite aglomerações se estiver doente.
➢ Não compartilhe objetos pessoais.
➢ Mantenha o ambiente ventilado.
Estudo do texto
1) Que tipo de texto acabamos de ler?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) Onde ele pode ser encontrado?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) O que ele informa?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) Para quem o texto foi produzido?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Descreva o motivo pelo qual foi estabelecido o nome “coronavírus”?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6) Qual é o significado da palavra microscopia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7) Faça uma pesquisa e descubra o significado dos termos COVID19.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) Em relação às recomendações expostas acima, a respeito dos cuidados que devemos ter, você
acha que as pessoas estão fazendo o necessário para evitar o contágio? E quanto a você, quais
são as precauções que tem tomado, em casa, e ao sair?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ortografia M/N 20/05/2020
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Referente ao dia 22/05/2020

ATIVIDADE PEDAGÓGICA DE GEOGRAFIA – 4º ANO

Referente ao dia 20/05/2020

Escola que estuda:
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Data de envio: 18/05/2020

Data da entrega: 25/05/2020

Conteúdo: Paisagem dos lugares
1- Observe o local em que você mora, escolha uma paisagem e a represente no espaço abaixo.

 Agora responda:
a) Qual é o local que você desenhou__________________________________
b) Essa paisagem já foi modificada? Explique
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O HOMEM NA PRÉ-HISTÓRIA

