NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP05)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
SEGUNDA-FEIRA 27/07/2020
Tema: Genero textual :fabula
Identificar caractericas linguistico expressiva e composicionais de gêneros textuais
orais, em situaçoes formais e imformais.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP05)

1- Leia o texto:

DATA DE ENTREGA:03/082020
TERÇA-FEIRA 28/07/2020
Tema: Genero textual :Anedota
Identificar caractericas linguistico expressiva e
composicionais de gêneros textuais orais, em situaçoes
formais e imformais

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP05)

DATA DE ENTREGA:03/082020
QUARTA-FEIRA 29/07/2020
Tema: Genero textual :Diario pessoal
Identificar caractericas linguistico expressiva e composicionais de gêneros
textuais orais, em situaçoes formais e imformais

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
PORTUGUÊSHABILIDADE(EF04LP23)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
QUINTA-FEIRA 30/07/2020
Tema:Produção de texto

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF04MA04)

DATA DE ENTREGA:0308/2020
SEGUNDA-FEIRA :27/07/2020
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.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
MATEMÁTICAHABILIDADE(EF04MA04)

RESOLVA AS SUBTRAÇOES:

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
TERÇA-FEIRA 28/07/2020
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.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
MATEMÁTICA-

HABILIDADE(EF04MA10)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
QUARTA-FEIRA 29/07/2020
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.

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
CIÊNCIASHABILIDADE(EF04CI01)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
SEGUNDA-FEIRA 27/07/2020
Tema:Materia e energia
Objeto de conhecimento:misturas

LEia o texto abaixo:
Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. As pessoas, os
animais, as plantas, a Terra, o ar, a água, o solo, os objetos, enfim, tudo o que existe
é matéria.
• A matéria pode estar em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso.
Sólido- Tem forma definida. Pedras, madeira, ferro...
Líquido- Não tem forma definida; toma a forma do recipiente em que está contido Água, álcool, óleo...
Gasoso – Não tem forma definida. Ar, gases, vapor de água.
1-O que é matéria?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2- Complete as frases:
a) O ar é matéria no estado__________________________________________ .
b) A pedra é matéria no estado________________________________________ .
c) O refrigerante é matéria no estado___________________________________ .
d) O vapor de água é matéria no estado________________________________ .

3-Em que estados físicos a matéria pode ser encontrada na natureza?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4-Em que estado físico está o ar que respiramos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
GEOGRAFIAHABILIDADE(EF04GE04)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
TERÇA-FEIRA 28/07/2020
Tema: Diversos tipos de atividades

Escolha um profissional para entrevista-lo e siga roteiro:
1- Qual é o seu nome:
__________________________________________________________________________________________
2- Qual é a sua profissão?
__________________________________________________________________________________________
3- Onde fica o seu trabalho?
__________________________________________________________________________________________
4- como você vai para o trabalho?
__________________________________________________________________________________________
5- Porque escolheu essa profissão?
__________________________________________________________________________________________
6- O que mais gosta na sua profissão?
__________________________________________________________________________________________
7- Por que?
__________________________________________________________________________________________
8- E o que menos gosta?
__________________________________________________________________________________________
9- Por que?
__________________________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
HISTÓRIAHABILIDADE(EF04HI01)(EF04HI02)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
QUARTA-FEIRA 29/07/2020
Tema: O estudo da História e O Tempo na História.

Assista ao Hits do Chico: Pré – História Cantada.
escreva a letra da música no verso da folha e responda as questões abaixo.
OBS: O vídeo sugerido está disponível no Youtube. Segue o link:
https://youtu.be/rTRT0YHwyZw
1- Quais os Períodos da Pré – História?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2- Informe o fato que finalizou a Pré – História.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3- Nome do Período que sucedeu a Pré – História.
____________________________________________________________________________________________
_______________ _____________________________________________________________________________
4- Explique o que era ESTADO sinalizado na música.
____________________________________________________________________________________________
_____________ ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________ ______________________________________________________________________________
5- Caracterize os períodos da Pré – História.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6- Pesquise o significado de homem nômade.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
ARTESHABILIDADE(EF04AR04)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
SEXTA-FEIRA 31/07/2020
Tema: Materialidades

Objeto de Conhecimento: Materialidades Habilidades: (EF15AR04)

Vamos fazer um desafio. Quantos animais você vê nesta imagem? Quais são esses
animais?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Agora, vamos colorir a mandala abaixo utilizando cores variadas:

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
RELIGIÃOHABILIDADE(EF04ER01)

DATA DE ENTREGA:03/08/2020
QUINTA-FEIRA 30/07/2020
Tema:Manifestações religiosas
Ritos Religiosos

1- Observe as imagens a seguir:

• Quais gestos as crianças precisam repetir para realizar as brincadeiras que aparecem nas imagens acima?
_____________________________________________________________________________________________
2- Em nosso dia a dia, repetimos ações ligadas a certos hábitos e regras, como escovar os dentes pela manhã, após as
refeições e antes de dormir, ou levantar a mão e esperar a vez de falar, entre outras. Também usamos gestos, palavras
e atitudes para expressar sentimentos, desejos, crenças e assim por diante. Por exemplo, quando gostamos muito de
uma pessoa, repetimos alguns gestos ou palavras para expressar o que sentimos, como abraçá-la, dizer ou escrever
bilhetes com palavras de afeto, entre outros. Esses gestos simbolizam nosso sentimento.
Quando um indivíduo ou um grupo repete gestos simbólicos de acordo com regras, em certas ocasiões, esses atos são
considerados ritos. Assim, encontramos ritos em diversas situações do dia a dia e também em situações especiais,
religiosas ou não, como os momentos de celebração.
Aqui na folha registre:
a) Um momento em que sua família faz algum tipo de comemoração ou celebração.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b) Um ritual que sua família realizapara comemoraroucelebraressemomento.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

NOME:
SÉRIE: 4ºANO
DATA DE ENVIO: 27/07/2020

DATA DE ENTREGA:03/08/2020

Unidade Temática:Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de invasão.
Habilidade:(EF35EF05P4)

1 – O Futebol é o esporte coletivo mais praticado no mundo. É disputado por duas equipes de
jogadores, que têm como objetivo colocar a bola entre as traves adversárias o maior número de
vezes. Sem usar mãos e braços. Esse objetivo é chamado de gol.
FUTEBOL DE PREGADOR: COMO JOGAR
Passo 01: Crie as marcações de um campo no chão ou em uma mesa, utilizando pregadores de
roupa e dois copos descartáveis ou de plástico. Faça uma bolinha pequena com papel.

Passo 02: Pegue dois lápis ou canetas e prenda o pregador de roupas na ponta.

Passo 03: Chame alguém da família para jogar com você. Cada um fica com uma caneta e o jogo
é realizado em dupla. Quem fizer mais gols vence. Sempre que acontecer um gol a bolinha deve
ser colocada no meio do campo, quem sofreu o gol inicia a jogada. Não é permitido tocar com as
mãos, apenas com o pregador. A partida pode ser combinada em tempo ou quem faz um número
definido de gols primeiro.
Não se esqueça de escrever no verso dessa folha o que
achou da brincadeira

