ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 24/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 24/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 31/08/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA05)
Unidades Temáticas- Números
Objeto de Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégas de
cálculos com números naturais.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 25/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 24/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 31/08/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA05)
Unidades Temáticas- Números
Objeto de Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégas de
cálculos com números naturais.

2- Copiar a tabuada de 4 e 6 ( multiplicação e divsão).

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 26/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 24/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 31/08/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA06)
Unidades Temáticas- Números
Objeto de Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégas de
cálculos com números naturais.

1- Complete a tabuada do 4 e faça as divisões:

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 26/08/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 24/08/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 31/08/2020
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF04CI02)
Unidades Temáticas- Matéria e energia
Objeto de Conhecimento: Transformações reversíveis e não reversíveis

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Ritos religiosos
Unidade temática: Manifestações religiosas
Habilidade trabalhada: (EF04ER03)
Aluno (a):

Turma:

Atividades para o dia 28/08/2020

Entregar dia 31/08/2020

ETAPAS DA VIDA
Pensando nas etapas da vida, que tal construir um caminho simbólico e colocar diferentes
placas marcando os principais acontecimentos de sua vida?
1- Ilustre o caminho com desenhos e sinalize situações e ações importantes que demonstrem o que você viveu até aqui.
Por exemplo:
 Onde e quando você nasceu.
 Como foi celebrada a sua chegada quando você nasceu.
 As comemorações, festas ou celebrações de sua família ou religião. Quando você entrou na escola.
 Se fez alguma viagem, festa ou algo que seja importante para você. Se você mudou de endereço.
 Datas que lembrem perdas de algo ou alguém de que(m) você gostava muito (podem ser pessoas, animais de
estimação ou outro tipo de perda).

Ao observar um caminho
simbólico, é possível
conhecer um pouco melhor
as pessoas, não é Miguel?

É verdade! Ao conhecer as
situações pelas quais as pessoas
passaram, também é possível
aumentar o respeito por elas.
2- Que gesto de respeito podemos fazer para homenagear nossas histórias de vida?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA – 4º ANO – Professora: Regina Coely
Objeto de conhecimento: Produção, circulação e consumo.
Unidade temática: Educação para o consumo.
Habilidade trabalhada: (EF04GE08)
Aluno (a):
Atividades para o dia 25/08/2020

Turma:
Entregar dia 31/08/2020

Pegue seu livro de Geografia e leia as páginas 64 e 65.
Vemos que muitas matérias-primas do campo passam por diversas etapas até chegar aos
consumidores. Por isso, é importante perceber as consequências do excesso de consumo para o meio
ambiente.
Se uma dessas etapas é interrompida, poderá afetar as demais. Por exemplo, se falta energia na
indústria ou a lavoura é atingida por intensas chuvas, a produção pode ficar comprometida.
Muitos recursos da natureza são finitos, ou seja, esgotáveis ou demoram muito tempo para se
recompor. Como o consumo é mais veloz do que o tempo da recomposição, uma das alternativas, como no
caso da extração da madeira, é o reflorestamento para recompor áreas onde houve a derrubada de
vegetação. As árvores do reflorestamento também são usadas para fins econômicos.
ATIVIDADE
Escolha um produto (alimento ou material escolar), e elabore um esquema de todas as etapas de produção
desse produto. Exemplo: Para fazer a geleia de morango, é preciso cultivar os morangos transportá-los até
as indústrias onde serão processados e depois embalados. Depois de prontas as geleias seguem para os
estabelecimentos comerciais e por fim são compradas pelos consumidores.

Componente Curricular: Língua Portuguesa – 4º Ano
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
Atividade referente ao dia 25/08/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Leitura e interpretação textual
Habilidades: (EF35LP03) (EF04LP03) (EF04LP15)
Leia o texto e resolva as questões.

Dia do Soldado
25 de agosto
Esta data celebra a atividade exercida pelos soldados do
Exército Brasileiro, que trabalham e lutam pela proteção da Nação.
No Brasil, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo
homem com 18 anos de idade deve se alistar nas Forças Armadas
(no Exército Brasileiro, na Marinha ou Aeronáutica), que
pertencem ao Ministério de Defesa da Brasil. Para mulheres o
serviço é opcional.
O Dia do Soldado surgiu em homenagem a Luís Alves de
Lima e Silva (Duque de Caxias), patrono do Exército Brasileiro,
que nasceu no dia 25 de agosto de 1803 e lutou em várias guerras
e combates dentro e fora do território brasileiro.
1) Procure no dicionário o significado de:
a) alistar: ___________________________________________________________________
b) opcional: ____________________________________________________________________
c) Patrono:_____________________________________________________________________
2) Por qual motivo o Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de agosto?
______________________________________________________________________________
3) Quais Forças Armadas pertencem ao Ministério da Defesa?
______________________________________________________________________________
4) Como se chama o Patrono do Exército Brasileiro?
______________________________________________________________________________
4) Assinale V ou F:
( ) Toda moça de 18 anos é obrigada a servir as Forças Armadas.
( ) Todo homem com 18 anos de idade deve se alistar nas Forças Armadas.
( ) Desde o ano 2000 o serviço militar é obrigatório no Brasil.
( ) A função do soldado é trabalhar e lutar pela proteção da Nação.
( ) Duque de Caxias lutou em várias guerras e combates dentro e fora do território brasileiro.

Componente Curricular: Língua Portuguesa – 4º Ano
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 24/08/2020

DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
Atividade referente ao dia 26/06/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Leitura e
interpretação textual
Habilidades: (EF15LP03) (EF04LP01)
(EF04LP15)
Leia o texto e resolva as questões.

O Touro Reginaldo
Era uma vez um touro chamado
Reginaldo. Ele era branco, grande, forte e tinha
um cupim nas costas.
Ele vivia no sítio do meu avô, junto com
outros bezerros, cavalos e vacas.
Toda manhã ele berrava dando sinal que já era dia.
Todos achavam que Reginaldo era um touro manso e calmo, e apesar do seu tamanho não
fazia medo em ninguém.
Até que um dia o dono de Reginaldo resolveu que ia vendê-lo para o açougue, pois ele estava
há muitos anos na fazenda e tinha que ser trocado por outro.
Então Reginaldo mostrou sua bravura quando tentaram colocá-lo dentro do caminhão e ele
pulou a cerca. E, assim, todos perceberam que ele gostava de viver ali sossegado e resolveram
deixá-lo em paz na fazenda.
Texto escrito por Luiz Miguel – 4ºano

1) Assinale a resposta certa:
Qual o sentido da palavra cupim no texto?
( ) insetos que causam prejuízos.
( ) saliência nas costas do touro.
( ) elevação de terra ,também chamada de cupinzeiro.
2) Quais as características de Reginaldo?
______________________________________________________________________________
3) O que você achou da atitude do dono de Reginaldo de vendê-lo para um açougue?
______________________________________________________________________________
4) Se você fosse o dono do touro, depois de ver sua bravura ainda iria vendê-lo? Por quê?
______________________________________________________________________________
5) Copie do texto:
a) uma palavra escrita com s, mas com som de z._____________________________
b) duas palavras em que o l tem som de u.______________________________________
c) duas palavras polissílabas. _____________________________________________

d) duas palavras com encontro vocálico. ________________________________________

Componente Curricular: Língua Portuguesa – 4º Ano
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 24/08/2020

DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
Atividade referente ao dia 28/08/2020
Unidade Temática: Produção de Texto
Objeto de Conhecimento: Escrita autônoma e compartilhada
Habilidades: (EF04LP11) (EF04LP01)

ANÚNCIOS

Agora é com você.
Crie um anúncio para a venda de um brinquedo que você não usa mais.
vvvvvvvvvvv

Componente Curricular: Artes – 4º Ano
Nome:_________________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 24/08/2020

DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
Atividade referente ao dia 24/08/2020
Unidade Temática: Artes visuais
Objeto de Conhecimento: Textura
Habilidade: (EF15AR04A)
VAMOS USAR A TÉCNICA DE FROTAGEM PARA FAZER UMA ATIVIDADE.
PARA TRABALHAR ESSA TÉCNICA VOCÊ VAI PRECISAR DE FOLHAS DE PLANTAS, LÁPIS DE
COR OU GIZ DE CERA.
AGORA É SÓ COLOCAR A FOLHA DA PLANTINHA EMBAIXO DESSA FOLHA E FRICCIONAR O
LÁPIS SOBRE A FOLHA QUE VAI FICAR TEXTURIZADA.
VAI FICAR MUITO LEGAL!

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 4ºANO DIA LETIVO 27/08/2020
DATA DE ENVIO: 24/08/2020
DATA DE ENTREGA: 31/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: As primeiras trocas comerciais.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A invenção do comércio e a circulação de produtos.
HABILIDADE: EF04HI06
OBS: Façam a leitura da matéria:

NOVAS RELAÇÕES e PRODUTOS (na Unidade 2) página 46 do livro de História para
auxiliá-los nas respostas das questões abaixo.

1 – No período Neolítico com a produção agrícola voltada para o comércio o que começou a ser
produzido por esses povos com o objetivo de troca?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2- Como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam entre si?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3- Encontre no diagrama o nome de alguns produtos utilizados nas primeiras trocas comerciais.

A Y

J

M P

W

Q

A

S F

C X

P E

I

X

E

S

A

C

A

I

A V

A Q U

A

B

I

W

A

A

C A

Y

F V G

V

A

Q

Z

A

A

E A

T

C O

E

A

B

O

R

A

R

R A

R

Y L

H

S

E

W

R

A

S

E

A

I

F E

R

R

A

M

E

N

T

A

S

G

U O

B

L

L

N

A

A

A

T W J

T

A

U

S

A

A S

X W F

T

Y

S

E D

S

I

A O
A

R

M K

P

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Michele Cristina D. S. Santos

ANO: 4°

DATA DE ENVIO: 24/08/2020

DATA DE ENTREGA: 31/08/2020

NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 28/08/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, esportes de rede/parede, esportes de
invasão.
Habilidade: (EF35EF06P4)
1 – Existe uma diferença entre JOGO e ESPORTE, é importante que saibamos diferencia-los! O
jogo é uma atividade de caráter lúdico com normas estabelecidas entre os participantes. Já o
esporte tem regras preestabelecidas pelas instituições que regem cada modalidade esportiva (Ligas,
Federações, Confederações Ou Comitês Olímpicos). O Jogo é voltado para a recreação e lazer o
esporte visa à competição e a vitória.

ESPORTE

JOGO

De acordo com cada afirmativa escreva no espaço ao lado se ela pertence ao ESPORTE ou ao
JOGO:
Posso adaptar o espaço
Regras Fixas
Importante é participar
Pode mudar as regras
Vencer é importante
Número fixo de jogadores

