COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA – 4º ANO
Objeto de conhecimento: Relação campo e cidade.
Unidade temática: Importância das atividades realizadas no campo.
Habilidade trabalhada: (EF04GE04)
Aluno (a):
Turma:
Professora: Regina Coely
Atividades para o dia 30/06/2020 Entregar dia 08/07/2020
1- Converse com seus pais sobre o tipo de alimentos que vocês costumam consumir.
 Analise quais desses alimentos são naturais e quais passam por processo industrial.
 Em que local costumam adquirir esses alimentos (direto do campo, hortas, sacolões,
vendas, supermercados, etc.).
Você já sabe que a maioria dos produtos industrializados possui algum tipo de matéria-prima vinda
do campo, ou seja, a indústria utiliza grande parte da produção rural de origem vegetal e animal
como trigo, milho, soja, cana-de-açúcar, carne, ovos, couros, etc. Em contrapartida, a população do
campo também consome produtos industrializados como alimentos, produtos de higiene e limpeza,
insumos agrícolas, tecnologias de comunicação, maquinários, veículos, etc.
2- Escreva no quadro abaixo os alimentos que sua família costuma consumir, separando de acordo
com naturais ou industrializados.
TIPOS DE ALIMENTOS CONSUMIDOS PELAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DO 4º ANO
ALIMENTOS NATURAIS
ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS

COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO
Objeto de conhecimento: Ritos sagrados
Unidade temática: Manifestações religiosas
Habilidade trabalhada: (EF04ER04)
Aluno (a):
Turma:
Atividades para o dia 03/07/2020

Professora: Regina Coely
Entregar dia 08/07/2020

O QUE É SAGRADO PARA VOCÊ?
Borres Guilouski
Sagrado é algo digno de grande respeito e veneração.
O sagrado está relacionado com os sentimentos e o coração.
O sagrado está dentro e fora de você.
Está na vida de cada pessoa.
Não importa a cultura, a etnia, a cor da pele ou a religião.
Sagrado é seu corpo, sua casa, seu alimento, sua crença.
Sagrada é a voz da consciência que lhe indica o caminho do bem. Sagrada é a
natureza, porque dela depende nossa vida!
Sagrada é a beleza e o perfume de cada flor.
Sagradas são as árvores, transmissoras de paz e purificadoras do ar.
Sagrada é a água que lava o nosso corpo e que sacia a sede.
Sagrada é a Mãe-Terra, nossa casa planetária que nos acolhe generosamente.
Sagrado é o Universo, santuário da vida.
Sagrado é todo gesto de respeito e acolhimento a qualquer criatura.
Sagrado é o conhecimento que liberta as pessoas, que engrandece a vida, que
humaniza e amplia a visão de mundo
Sagrada é a ciência, a arte, a filosofia e a religião que enobrece a alma, eleva a
consciência e inspira o coração.
1- Complete a frases, de acordo com o poema:
a) Sagrado é algo...........................................................................................................
b) Sagrada é a voz da ...................................... que lhe ................................................
c) Sagrada é a ...................................porque dela depende........................................
d) Sagrado é todo gesto de...........................................................................................
2- Inspirado nesse poema crie um desenho, no verso da folha, ilustrando alguns trechos que você
achou mais interessante para definir “O que é sagrado”.

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 29/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 29/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 06/07/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA05)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento:Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias.

USE A LEGENDA:
0 até 10- verde claro

30 até 59- vermelho

10 até 29- azul claro

60 até 150- amarelo

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 30/06/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 29/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 06/07/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA05)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento: Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias.

Calcular:

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 01/07/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 29/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 06/07/2020
Componente Curricular- Matemática
Habilidade: (EF04MA03)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendode adição e subtração.

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS REFERENTE AO DIA 02/07/2020- 4° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 29/06/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 06/07/2020
Componente Curricular- Ciências
Habilidade: (EF04MA08)
Unidades Temáticas- Vida e evolução
Objetos de Conhecimento- :Propor medidas adequadas a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns
microrganismos.

Leia o texto abaixo:

Por que tomamos as vacinas?
As vacinas são diferentes dos remédios porque elas evitam que fiquemos doentes. As
Vacinas são uma das formas de PREVENÇÃO contra algumas doenças que conhecemos.
Além das vacinas, vimos que temos outras formas de manter nosso corpo saudável e assim
evitarmos algumas doenças.
Procure, no dicionário, o significado da palavra PREVENÇÃO e registre aqui a sua consulta.
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Leia o provérbio:
“ É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR”.
O que ela significa?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Qual a importância da prevenção para a nossa saúde?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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: 29/05/2020
DATA DE ENTREGA: 06/07/2020
Atividade referente ao dia 30/06/2020
Unidade Temática: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
Objeto de Conhecimento: Leitura e interpretação textual
Habilidades: (EF15LP03) (EF04LP08) (EF35LP06)
Leia o texto com atenção e resolva as questões.
As joaninhas
A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. Ela tem uma
casca dura que protege suas asas e possui seis patas muito curtas. A joaninha vermelha é a mais
comum, mas também existem joaninhas de cor laranja e amarela. Na casca, existe entre duas a
oito pintas pretas. As cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto muito ruim. Desta
forma, as joaninhas ficam livres de predadores. Quando atacadas são capazes de liberar um
líquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável.
Em várias culturas do mundo, atribui-se à joaninha o poder de trazer sorte. Ela se alimenta
principalmente de pulgões que são insetos que atacam as plantações. É muito comilona, come
entre 45 e 70 pulgões por dia, por isso os agricultores consideram as joaninhas insetos benéficos.
Texto disponível em: http://www.sala de atividades.com.br

De acordo com o texto:
1- A joaninha mais comum é a de cor
(A) azul.
(B) amarela.
(C) vermelha.
(D) laranja
2- As joaninha de cores vistosas
(A) são as mais queridas no mundo animal.
(B) ficam livres de predadores.
(C) tem um cheiro desagradável.
(D) nunca são atacadas.
3- Em várias culturas do mundo acredita-se que
(A) as joaninhas dão azar.
(B) as joaninhas são puras.
(C) as joaninhas trazem paz.
(D) as joaninhas trazem sorte.
4- A finalidade deste texto é
(A) trazer informações sobre as joaninhas.
(B) contar uma história de joaninha.
(C) ensinar como criar joaninhas.
(D) anunciar a venda de joaninhas.

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Língua Portuguesa – 4º ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:____________________________________________________________________
Turma:____________________________

DATA DE ENVIO: 29/05/2020

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENTREGA: 06/07/2020

Atividade referente ao dia 01/07/2020
Unidade Temática: Análise linguística/semiótica (Ortografização)
Objeto de Conhecimento: Construção do Sistema alfabético e da ortografia
Habilidades: (EF04LP01) (EF35LP13)
Conectados com a ortografia correta. Pinte a palavra, em cada coluna, que está grafada
corretamente. Em caso de dúvida, consulte o dicionário.
(A) Shampoo
(B) Shampu
(C) Xampu
(D) Champô

(A) açogue
(B) assogue
(C) açouge
(D) açougue

(A) cabeçalho
(B) cabeçário
(C ) cabessalho
(D) cabeçalio

No quadro a seguir, faça a separação das palavras em sílabas e classifique-as quanto ao
número de sílabas:
PALAVRA
NÚMERO DE SÍLABAS
SEPARAÇÃO EM SÍLABAS
máquina
livro
década
infância
anos
opinião
Para escrever um texto, temos que ter atenção às letras maiúsculas. Elas são usadas também para
iniciar: frases, nomes de pessoas, países, estados, municípios, ruas, rios e estabelecimentos,
títulos de livros, jornais ou revistas.
Reescreva o texto abaixo usando letra maiúscula onde for necessário.
reciclar é pensar no outro!
minha família está animada com o projeto de reciclagem. a minha vizinha luíza fez uma
campanha on-line e ajudou nossa comunidade a entender a importância dessa iniciativa.
é preciso pensar na cidade de cristiano otoni e no futuro do brasil. vamos separar o lixo!
___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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: 29/05/2020
DATA DE ENTREGA: 06/07/2020
Atividade referente ao dia 03/07/2020
Unidade Temática: Produção de Texto
Objeto de Conhecimento: Escrita (compartilhada e autônoma)
Habilidades: (EF04LP27) (EF35LP25)
Observe as cenas abaixo e escreva, nos balões os diálogos entre os personagens:

Atividades Pedagógicas – Componente Curricular de Artes – 4º ano
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:______________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 29/05/2020
DATA DE ENTREGA: 06/07/2020
Atividade referente ao dia 29/06/2020
Unidade Temática: Música
Objeto de Conhecimento: Contextos e Práticas
Habilidades: (EF15AR14P4)
Gêneros Musicais são as categorias em que as músicas se encaixam, de acordo com os
elementos que possuem em comum, como ritmo, contexto e instrumentos musicais. Os Gêneros
Musicais também estão relacionados a diferentes estilos de danças correspondentes.
1- Quais Gêneros Musicais e estilos de Dança você conhece? Escreva abaixo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2- Encontre no caça-palavras nomes de instrumentos musicais que são usados para tocar vários
gêneros musicais.

ACORDEÃO
VIOLINO
PIANO
CONTRABAIXO
CLARINETE
ÓRGÃO
XILOFONE
GUITARRA
TAMBOR
HARPA
FLAUTA
TROMPETE
SAXOFONE
VIOLÃO
BATERIA

COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA 4ºANO DIA LETIVO 02/07/2020
DATA DE ENVIO: 29/06/2020
DATA DE ENTREGA: 06/07/2020
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

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Michele Cristina D. S. Santos
ANO: 4°
DATA DE ENVIO: 29/06/2020
DATA DE ENTREGA: 06/07/2020
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 03/07/2020
Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes de invasão
Habilidade: (EF35EF05P4)
1- Esportes de invasão: São as modalidades em que as equipes tentam ocupar (invadir) a
quadra/campo defendida pelo adversário para marcar pontos (gol, cestas, etc...), ao
mesmo tempo que tenta proteger sua própria meta. Como exemplo temos: futebol,
basquete, handebol, rúgbi, futebol americano, futsal, polo aquático, hóquei no gelo, etc...
a) Você sabe me dizer o nome do esporte que utiliza esses equipamentos?

-----------------------------

---------------------------------

-----------------------------

-----------------------------------

b) Pesquise, recorte e cole no espaço abaixo imagens de figuras relacionadas aos esportes
de invasão.
Esportes de invasão

