ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - REFERENTE AO DIA 25/05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a) _____________________________________________________________
Data de envio: 25/05/2020
Data de devolução: 01 /06/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira

Multiplicação: Faça conforme o exemplo:

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________
Turma:________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental

Artes - 25/05/2020

Use a criatividade e faça um bonito colorido na obra de Romero Brito.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - REFERENTE AO DIA 26 /05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a_________________________________________________________
Data de envio: 25 /05/2020
Data de devolução: 01 /06/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:__________________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental LÍNGUA PORTUGUESA - 26/05/2020
Envio: 25/05/2020
Devolução: 01/06/2020

Leia o texto com atenção:
Onça pintada
Nome científico: Panthera onça
Classe: Mammalia
Ordem: Carnívora
Família: Felidae
Distribuição: América do Norte (Arizona, Texas e Novo México) e América do Sul
Habitat: Florestas e savanas
Hábitos: Noturnos
Nome comum: Onça pintada
Características: Aparência esbelta, com pernas relativamente curtas e cabeça arredondada.
Sua pelagem apresenta uma tonalidade amarela com manchas pretas em forma de roseta, com
exceção da região ventral, que é branca. É o maior felino do continente americano e pode
chegar até 135 kg. Alimenta-se de aves e mamíferos. A reprodução ocorre durante o ano inteiro,
com gestações de 93 a 105 dias, nascendo dois filhotes no máximo. Vivem em média 20 anos.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnica
FICHA TÉCNICA DO ANIMAL
Qual é o animal?
Nome científico?
________________________________________________
Características físicas?
________________________________________________
Hábitos?
________________________________________________
Onde vive?

Alimentação?
Expectativa de vida?
Peso?

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA - REFERENTE AO DIA 27/05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a_________________________________________________________
Data de envio: 25 /05/2020
Data de devolução: 01 /06/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira

Resolva os problemas abaixo:
1- Sebastião é pedreiro. Hoje pela manhã, ele recebeu R$240,00 por um trabalho que fez.
Ao terminar o trabalho, passou no supermercado para fazer algumas compras para o final
de semana. Pagou suas compras com uma nota de R$50,00 e recebeu R$10,00 de troco.
Quando chegou em casa, deu R$20,00 de mesada para sua filha. À tarde, recebeu R$120,00
de um colega que lhe estava devendo e R$80,00 pela venda de uma bicicleta.
Agora á noite, Sebastião resolveu contar seus ganhos e gastos. Com quanto ele ficou?

B) Manuela coleciona figurinhas. Em seu álbum havia 40 figurinhas. No seu aniversário, ela
ganhou 130 figurinhas de seu avô, 60 de sua tia e 170 de sua mãe. Como muitas dessas
figurinhas eram repetidas, ela deu 60 para seu irmão, 20 para uma amiga e 80 para um vizinho.
Com quantas figurinhas ela ficou?

c) Agora, elabore uma situação problema com ajuda de um adulto de sua família e depois peça
para alguém resolver o problema que você criou.
Registre-o no espaço abaixo.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE GEOGRAFIA – 4º ANO

Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 26/05/2020
Data da entrega: 01/06/2020
Objetos de conhecimento: Sistema de orientação.
Habilidade trabalhada:(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de
componentes físicos e humanos nas paisagens urbanas e rurais.
OS PONTOS CARDEAIS
Você sabe como orientar-se para chegar aos diferentes lugares
de seu município?
Podemos nos orientar conhecendo o lado onde o Sol aparece
ou se põe no horizonte.
O Sol sempre aparece do mesmo lado no horizonte pela
manhã. Esse é o lado leste.
Se abrir os braços com a mão direita apontando para o lado
onde o Sol aparece, você terá a direção leste. A direção oeste estará
do lado oposto. À sua frente, você terá a direção norte e às suas
costas estará a direção Sul.
Atividades
1- Quais são os pontos cardeais?
______________________________________________
2- Observe o desenho e responda:

a) O número 4 indica a direção Norte. Que direção os
números 1, 2 e 3 indicam?
_______________________________
1
44

b) Qual número indica a direção em que o Sol aparece?
___________________
c) E onde ele se põe? _______________

3

2

3- Represente por meio de um desenho, a sua casa e os pontos cardeais.
Verifique onde o Sol nasce para saber onde é o Leste.

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:__________________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Ortografia -27/05/2020
Pesquise palavras com as letras abaixo e complete o quadro.
H inicial

CH

LH

Complete a cruzadinha e escreva as palavras em ordem alfabética.

NH

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS - REFERENTE AO DIA 28/ 05/2020 - 4 °ANO
Aluno(a) __________________________________________________________
Data de envio: 25 /05/2020
Data de devolução: 01/06/2020
Professora – Lucineia Ap. de Oliveira
Ler o texto:

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 4º ANO. DIA LETIVO 28/05/2020
DATA DE ENVIO: 25/05/2020

DATA DE ENTREGA: 01/06/2020

PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: _______________________________________________________________
TURMA: ______________________________________________________________

HABILIDADE: ( EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionandoos com o espaço geográfico ocupado.

Atividade
Nós, homens, somos seres racionais. Mas não é apenas a capacidade de raciocinar que nos diferencia
dos outros animais. Somos, também, seres simbólicos pois criamos símbolos cheios de significados para
interpretar o que percebemos do mundo e de nós mesmos. Nenhuma outra espécie é capaz de
simbolizar, fantasiar, sonhar, criar, imaginar. A arte é um tipo de produção simbólica do ser humano. A
pintura Rupestre é uma das mais antigas formas de arte.
1- De acordo com o texto acima, o que diferencia os seres humanos dos outros animais?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2- De acordo com o texto, cite uma das primeiras manifestações artísticas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3- De acordo com o texto, o que é arte?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4- Colora a imagem abaixo.

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:__________________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Redação 29/05/2020
Complete os

com os sinais de pontuação.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO

Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 29/05/2020

Data da entrega: 01/06/2020

Habilidade:
(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário.
O BATISMO DE JESUS
Os rituais religiosos são cerimônias compostas por uma série
de ritos. Os ritos são gestos simbólicos.
As tradições religiosas ou religiões possuem rituais para as
diversas ocasiões e momentos importantes na vida de seus
seguidores.
Existem rituais de passagem que marcam a mudança de um
estado de vida para outro, como o batismo, o casamento, a
comemoração do nascimento de bebês nas tradições indígenas, a
cerimônia de dar o nome ao bebê no Candomblé, etc.
Existem também os rituais litúrgicos e celebrativos.
O culto nas Igrejas Evangélicas, a missa na Igreja Católica, as
reuniões de prece no Centro Espírita, o culto pelos antepassados na
Seicho-No-Ie, são alguns exemplos de rituais.
Atividade
Numere as imagens abaixo, de acordo com a legenda:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Culto na Igreja Evangélica
Dança sagrada indígena
Missa na Igreja Católica
Oração numa Mesquita
Prática do Passe num Centro
Espírita.

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Michele Cristina D. S. Santos
ANO: 4º
DATA DE ENVIO: 25/05/2020
DATA DE ENTREGA: 01/06/2020
NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:

Atividade referente ao dia 29/05/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco, rede e parede, invasão, entre outros.
Habilidade: (EF35EF06P4)
1- Você sabia que existem muitos tipos de bolas que são usadas em diversos esportes?
Então teste seus conhecimentos identificando o esporte que cada bola corresponde.

TÊNIS - FUTEBOL - BOLICHE - HANDEBOL - FUTSAL - HOCHEY – VÔLEI
FUTEBOL AMERICANO - BASQUETE - SINUCA – BEISEBOL - GOLFE

2- Ilustre o esporte acima que você mais gosta:

