NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 22/05/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP05)

DATA DE ENTREGA:29/05/2020
SEGUNDA-FEIRA 22/05/2020
Tema: Genero textual :fabula
Identificar caractericas linguistico expressiva e composicionais de gêneros textuais
orais, em situaçoes formais e imformais.

Uirapuru

Quando o uirapuru canta, todas as outras aves
se calam para ouvir tão belo canto. Mas o uirapuru nem
sempre foi um pássaro. Muito tempo atrás existia uma
tribo em que duas índias eram apaixonadas pelo cacique.
Como o cacique não conseguia decidir-se por
uma delas, resolveu fazer um desafio: aquela que, com a
flecha tivesse melhor pontaria seria a escolhida. A vencedora casou-se com o cacique e ficou
muito feliz. A outra, chamada Oribici perdeu chorou tanto, mas tanto, que suas lágrimas formaram
um ribeirão. Tupã, o Grande deus, com pena daquela índia, lhe propôs um jeito de resolver o seu
desalento. Ele a transformaria num pássaro e, assim, sem que fosse reconhecida, poderia ver o
seu amado bem de perto todos os dias. A índia aceitou a oferta de Tupã, mas pôde perceber que,
de fato, o cacique amava sua esposa e era feliz. Sendo assim, para não atrapalhar a felicidade do
seu amado, decidiu voar para longe, para as terras do Norte do Brasil, indo parar nas matas da
Amazônia.
Tupã, que a tudo observava, mais uma vez apiedou-se daquela índia e, para
recompensá-la pela sua decisão, deu-lhe um canto tão bonito e terno que, ao ouvi-lo, as outras
aves ficam enfeitiçadas. E dizem também que o humano que tiver a felicidade de ouvir o seu
canto terá, no amor, a felicidade.
Interpretação textual
1.Esse texto é:
( ) um conto de fadas
( ) uma fábula
( ) uma lenda
2.De acordo com a leitura, o uirapuru:
( ) Sempre foi um pássaro
( ) Era uma índia
( ) Era o cacique
3. No início da narrativa, há um conflito.
a) Qual?
__________________________________________________________
b) O que o cacique fez para resolver?
______________________________________________________________________
________________________________________________
4. Onde se passa a história?
______________________________________________________________________
________________________________________________
5.De acordo com o texto, relacione:
(A)Tupã
( ) uma índia
(B)Cacique
( ) ave de canto mais belo
(C)Uirapuru
( ) o grande deus
(D)Obirici
( ) chefe da tribo
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Tema: Genero textual :Anedota
Identificar caractericas linguistico expressiva e
composicionais de gêneros textuais orais, em situaçoes
formais e imformais

HABILIDADE(EF04LP05)

Leia o texto abaixo:
Cabelos brancos
Um dia, uma menina estava sentada no sofá-cama, observando sua mãe varrer a casa. De
repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos no meio de sua cabeleira escura.
Olhou para sua mãe e perguntou:
– Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe?
A mãe respondeu:
– Bom, cada vez que você faz algo de ruim, me dá uma tristeza danada e um fio do meu
cabelo fica branco.
A menina pensou um pouco e logo perguntou:
– Mãe, por que todos os fios de cabelo da minha avó, sua mãe, estão brancos?
1º) Esse texto é:
a)
( ) um conto.
b)
( ) um poema.
c)
( ) uma crônica.
d)
( ) uma piada.
2º) O que torna esse texto engraçado é:
a)
( ) a primeira pergunta da menina.
b)
( ) a resposta da mãe.
c)
( ) a segunda pergunta da menina.
d)
( ) a pergunta da mãe.
3º) De acordo com esse texto, é correto afirmar que a mãe:
a)
( ) tinha vários cabelos brancos
b)
( ) não soube responder a menina.
c)
( ) foi uma boa menina.
d)
( ) nunca fez nada de ruim.
4º) A justificativa da mãe para os seus cabelos brancos foi:
a)
( ) as coisas tristes que a filha fazia.
b)
( ) as coisas ruins que a filha fazia.
c)
( ) as dificuldades da vida.
d)
( ) o tempo.
5º) Nesse texto, a expressão que indica tempo é:
a)
( ) “ De repente...”
b)
(
c)
( ) “ observando...”
d)
(

) “ bom...”
) “ Um dia...”
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Diário do coelho
Querido diário.
Hoje ao acordar, vi que o sol brilhava no horizonte, indicando bom tempo. Pensando
em Florita, coelha que balança este coração, disparei em direção ao campo que fica perto de
casa. Colhi lindas flores e fiz com elas um belo buquê para Florita.
Ela ficou encantada e aceitou o convite para um passeio.
Fiquei de patas bambas e a abracei, completa felicidade.
Dizem que pé de coelho da sorte e... Esta é a pura verdade!
Coelhudo sortudo.

Questões

1) Qual é o título do texto?
R.

2) Quem falava com o diário?
R.

3) Quem estava pensando em Florita?
R.

4) Quem é Florita?
R.

5) O que o coelho colheu para Florita?
R.

6) Como Florita reagiu ao buquê?
R.
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Tema: Conciencia grafofonemica
Grafar palavras utilizando regras de correspondencia fonema-grafema regulares e
contextuais
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Tema: Adição e subtraçao com numeros naturais
Utilizar as relaçoes entre adição e subtração, bem com entre multiplicação e
divisão para ampliar as estratégias de calculos.
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Expressões numéricas com multiplicação
1) Observe o exemplo abaixo e responda:
3+ 4 x 5 – 1 =
3 + 20 – 1 =
23 – 1 = 22
A) Qual a primeira operação que devemos resolver?
R: ____________________________________________________________________________

2) Resolva as expressões numéricas abaixo:
A)
B) 19 – 6 x 3 + 5 =

E) 14 + 8 x 3 – 7 =

C) 8 x 2 – 4 x 2 + 7 =

F) 29 – 6 x 4 + 7 =

D) 245 x 3 – 229 + 4 =
G) 62 x 2 – 104 + 19 =
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Tema: Representação decimal para escrever valores do
sistema monetário brasileiro
Reconhecer que as regras de numeração decimal podem
ser entendidas e se relacionar decimos, centesimos com
sistema monetário brasileiro.
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A Decomposição
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Tema:Transformações reversiveis e não reversiveis
Concluir que algumas mudanças causadas por
aquecimentos ou resfriamentos são reversiveis outras não.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Tema: Sistema de Orientação
Utilizar as direçoes cardeais na localização de
componentes fisicos e humanos nas paisagens rurais e
urbanas

Localize as direções cardeais na imagem a seguir e localize alguns elementos.
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Tema:Registros de memória
Analizar as mudanças e permanencias desses patrimonios históricos ao
longo do tempo

Fonte: Revista Eixo Histórico de Cristiano Otoni-Edição nº2
Leia o texto e responda as perguntas:

1- Quem foi o proprietário da primeira fábrica de calçados em Cristiano Otoni?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
2- Em que meados esta fabrica funcionou?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

3- Quem foi o segundo proprietário desta fabrica?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
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Leia as palavras e forme frases que expressem o que pode tornar sua vida melhor:
Amor

_________________________________________________________

Bondade ________________________________________________________

Dedicação ______________________________________________________

Doçura _________________________________________________________

Coloque uma carinha feliz ou triste de acordo com as atitudes:
Demonstro meu amor pela vida quando ...
_____

Cuido do meu próximo.

_____ Cresço com alegria.

_____ Desrespeito o outro.

_____

Busco sempre os ensinamentos de Deus.

_____ Comento a vida dos meus colegas e vizinhos.
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Educação Física
Unidade Temática: Brincadeiras e jogos

DATA DE ENTREGA:29/05/2020
SEXTA-FEIRA 26/05/2020

Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF02P4)

1- O desafio da 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!

