ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 22/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 22/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 29/06/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 23/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 22/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 29/06/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da
multiplicação

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 24/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 22/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 29/06/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da
multiplicação e divisão .

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 25/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 22/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 29/06/2020
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF04CI04)
Unidades Temáticas -Vida a evolução
Objetos de Conhecimento: Cadeias alimentares simples

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA – 4º ANO Professora: Regina Coely
Aluno (a):
Atividades para o dia 23/06/2020

Turma:
Entregar dia 29/06/2020

Unidade temática: Espaço urbano do município.
Objeto de conhecimento: Relação campo e cidade
Habilidade: EF04GE05: Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito,
Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus
lugares de vivência.

COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO- 4º ANO Professora: Regina Coely
Aluno(a)
Atividades para o dia 26/06/2020

Turma:
Entregar dia 29/06/2020

UNIDADE TEMÁTICA: Manifestações religiosas
OBJETOS DE CONHECIMENTO: Ritos religiosos.
(EF04EF03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos.
Leia o texto abaixo com atenção.
RITOS E RITUAIS SAGRADOS
Muitas religiões possuem ritos de passagem como o batismo, por exemplo.
Ritual de iniciação envolve a condução do novato por um veterano do grupo, e costuma consistir
na exposição de novos conhecimentos. Os mais comuns são os ligados a nascimento, mortes,
casamentos e formaturas.
Ritos de passagem simbolizam o fim da infância e a passagem para a vida adulta.
Geralmente ocorrem na adolescência ou em algum momento marcante da fase adulta.
São ritos de passagem: crisma (cristianismo), o Bar Mitzvá (judaísmo) e as cerimônias de
casamento (várias religiões).
Todos aprendemos e nos modificamos até o fim da vida. Essa passagem para o mundo adulto,
no entanto é de especial importância para o indivíduo e para a sociedade, povos antigos e as
sociedades primitivas possuíam o que chamamos de “rituais de passagem”, cerimônias nas quais os
jovens eram iniciados no mundo adulto.
Ritos de iniciação são cerimônias que ocorrem dentro de uma cultura. Eles se realizam para
marcar na vida de um indivíduo a passagem de um nível a outro. O casamento, a formatura, o baile de
debutante, o batismo. Todas as culturas possuem seus ritos: do nascimento à morte.

1- Complete as frases de acordo com o texto que você acabou de ler.
a) Muitas religiões possuem ..............................................como o ..................., por exemplo.
b) Os ritos mais comuns são os ligados a .................................., ........................, ......................
e .............................................
c) Ritos de passagem simbolizam o fim da .................. e a passagem para ...........................
d) São ritos de passagem: ................... (cristianismo) Bar Mitzvá (..........................) e as
cerimônias de ........................................( ....................................................)
e) Ritos de ..................................são cerimônias que ocorrem dentro de uma ......................
f) Todas as culturas possuem seus ritos: do ............................................................................
2- Qual é o nome da sua religião? _____________________________________________
3- Com que idade acontece o batismo na sua religião? ____________________________
4- Quais as palavras que são ditas na hora do batismo? ___________________________

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 4ºANO DIA LETIVO 25/06/2020
DATA DE ENVIO: 22/06/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ___________________________________________________________________________________
TURMA: __________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: O estudo da História.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A ação das pessoas e grupos sociais no tempo e no espaço: grandes
transformações da história da humanidade[...].
HABILIDADE: EF04HI01

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Língua Portuguesa - 4o ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 22/05/2020
DATA DE ENTREGA:
29/06/2020
Atividade referente ao dia 23/06/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Leitura e interpretação textual
Habilidades: (EF04LP08) (EF04LP12)
Fábula de Esopo
O leão e o rato
Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas.
Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande
mandíbula, para engoli-lo.
- Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem
sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe esse favor?
O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa.
Afinal, soltou-o.
Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores, que desejavam levá-lo
vivo ao rei, amarraram-no numa árvore, enquanto iam providenciar um vagão para transportálo. Nesse momento, apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num
instante roeu as cordas que o prendiam à árvore.
- Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato.
1- Interpretação do texto:
a) Quais são os personagens que aparecem no texto?
________________________________________________________________________
b) Qual é o assunto principal do texto?
________________________________________________________________________
c) De que forma o ratinho ajudou o leão?
________________________________________________________________________
2- O texto acima é:
( ) Poesia.
( ) Jornalístico.
( ) Fábula.
3- Numere as falas correspondentes aos personagens:
( 1) Leão (2) Ratinho
( ) suplicou ao rei dos animais que poupasse a sua vida.
( ) riu muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa.
( ) Algum tempo depois, caiu numa armadilha.
( ) Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que o
prendiam à árvore.
( ) suplicou ao rei dos animais: - Perdão, rei dos animais.
4- Qual é a moral da história?
( ) A mentira tem pernas curtas.
( ) Quando um não quer, dois não brigam.
( ) Quem desdenha quer comprar.
( ) Tamanho não é documento.

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Língua Portuguesa - 4o ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:____________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 22/05/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
Atividade referente ao dia 24/06/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Leitura, escrita e compreensão do texto
Habilidades: (EF04LP08) (EF35LP05)
A raposa e as uvas
Uma Raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de
uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras, e o mais importante, maduras.
Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o caminho estava livre de intrusos,
resolveu colher seu alimento.
Ela então usou de todos os seus dotes, conhecimentos e artifícios para pegá-las, mas como
estavam fora do seu alcance, acabou se cansando em vão, e nada conseguiu.
Desolada, cansada, faminta, frustrada com o insucesso de sua empreitada, suspirando, deu
de ombros, e se deu por vencida.
Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si mesma, desapontada, dizendo:
__"Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora que as uvas estão todas
estragadas, e não maduras como eu imaginei a princípio..."
1) Enumere os parágrafos de acordo com a ordem no desenvolvimento da fábula A raposa e
as Uvas.
( ) Desolada, cansada, faminta, frustrada com o insucesso de sua empreitada, suspirando,
deu de ombros, e se deu por vencida.
( ) Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si mesma, desapontada, dizendo...
( ) Uma Raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um pomar,
penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras, e o
mais importante, maduras.
( ) Ela então usou de todos os seus dotes, conhecimentos e artifícios para pegá-las,
mas como estavam fora do seu alcance, acabou se cansando em vão, e nada conseguiu.
( ) Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o caminho estava livre de intrusos,
resolveu colher seu alimento.
( ) —Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora que as uvas estão todas
estragadas, e não maduras como eu imaginei a princípio.
2) Assinale um X na alternativa que corresponde a moral da história:
( ) Amor com amor se paga
( ) Quem desdenha quer comprar
( ) A história é escrita pelos vencedores
4) Dê um novo título que corresponda a fábula.
___________________________________________________________________

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Língua Portuguesa - 4o ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 22/05/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
Atividade referente ao dia 26/06/2020
Unidade Temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto de Conhecimento: Segmentação de palavras
Habilidades: (EF35LP11)
1- Separe as palavras e reescreva as frases corretamente, seguindo o exemplo:
Exemplo:
OURSOEASABELHAS
O urso e as abelhas
ERAUMAVEZUMURSOFAMINTO.
_______________________________________________________________
ELEPROCURAVAFRUTOSNAFLORESTA.
_______________________________________________________________
ENCONTROUUMTRONCOCAÍDOONDEMORAVAMUMASABELHAS.
_______________________________________________________________
UMAABELHAVIUELEPORPERTOELHEDEUUMAFERROADA.
_______________________________________________________________
OURSO,COMRAIVACOMEÇOUADESTRUIROTRONCO.
_______________________________________________________________
TODASASABELHASSAÍRAMPARADEFENDERACASA.
________________________________________________________________
COMMEDO,OURSOFUGIUPARAUMLAGOEFICOUDENTRODELE.
________________________________________________________________
ASABELHASFORAMEMBORAEOURSOFICOUASALVO.
_________________________________________________________________
MORAL:ÉMELHORFICARCALADO,DOQUEENFRENTARUMEXÉRCITOFURIOSO.
____________________________________________________________________

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Artes - 4o ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_____________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 22/05/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
Atividade referente ao dia 25/06/2020
Unidade Temática: Artes Integradas
Objeto de Conhecimento: Matrizes Estéticas e Culturais
Habilidades:(EF15AR24)
No Brasil as festas comemoradas no mês de junho são chamadas de festas juninas. Elas
fazem parte do nosso folclore e da nossa cultura. Ela chegou ao Brasil trazida pelos
portugueses.
Faça um lindo colorido.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Michele Cristina D. S. Santos
ANO: 4°
DATA DE ENVIO: 22/06/2020
DATA DE ENTREGA: 29/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 26/06/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF02P4)
1- O desafio do torre copos é uma atividade que envolve concentração, agilidade,
coordenação e muita diversão.

Passo 01: Precisa de uma mesa e 10 copos descartáveis para cada participante.
Passo 02: Cada participante vai começar com as mãos em cima da mesa ou onde os copos
estiverem.

Passo 03: No final do empilhamento deverá colocar as mãos na coxa. Vence quem empilhar
primeiro. Chame alguém da sua família para fazer essa atividade com você.

Sugestão: Caso queira grave um vídeo fazendo essa atividade e poste nas redes sociais
marcando a escola ou a Tia Michele.
Não se esqueça de escrever no verso da folha o que achou da brincadeira!

