ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
TURMA:4º ANO G.R.

PROF.:FÁBIA

EMISSÃO:03/08/2020

DEVOLUÇÃO:10/08/2020

Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR:Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: Propriedades da igualdade

UNIDADE TEMÁTICA: Álgebra
HABILIDADE: (EF04MA15)

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

COMPONENTE CURRICULAR:Matemática
UNIDADE TEMÁTICA: Geometria
HABILIDADE: (EF04MA16)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido
paralelismo e perpendicularismo.

Veja um trecho do guia de ruas de parte da cidade de Belo Horizonte e responda as perguntas.

a) O Mercado Central de Belo Horizonte fica no cruzamento de quais ruas?
R: ______________________________________________________________________________
b) Beto saiu a pé do Mercado Central, seguiu pela Rua Curitiba, entrou à direita na Rua dos Tupis,
andou duas quadras, virou à esquerda na Rua Rio de Janeiro, andou mais uma quadra e chegou ao
seu destino. Aonde Beto foi?
R: ______________________________________________________________________________
c) Indique outro percurso para chegar ao mesmo local onde Beto foi.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ATIVIDADES DE HISTÓRIA
COMPONENTE CURRICULAR:História
UNIDADE TEMÁTICA: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústrias, entre outras.
HABILIDADES: (EF04HI01)

O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar
os fatos ocorridos ao longo do tempo.
As transformações podem ocorrer em ritmos diferentes, de maneira mais imediata ou lenta.
Os acontecimentos de curta duração são aqueles que ocorrem rapidamente, em um curto
período de tempo, como dias, semanas ou meses. Por exemplo: uma partida de futebol, a realização
de um show ou a gestação de um bebê.
As mudanças de média duração podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois
ocorrem com o passar dos anos, como as inovações que acontecem nos modos de vestir e na moda
a cada 5 ou 10 anos.
Há mudanças que ocorrem de maneira lenta, demorando centenas ou milhares de anos para
acontecer. Esse é o tempo de longa duração, que pode ser percebido com o trabalho do
historiador. Por exemplo, a mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na
agricultura.

Depois de ler o texto acima com muita atenção, classifique as imagens de acordo com a legenda.

Escravidão no Brasil

Apresentação teatral

Extração de minério no Brasil

Tempo do mandato de um
presidente no Brasil

Partida de voleibol

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia
UNIDADE TEMÁTICA: Natureza, ambientes e qualidade de vida
OBJETO DE CONHECIMENTO: Conservação e degradação da natureza
HABILIDADES:(EF04GE11)

O município e suas paisagens
Por meio de análise de paisagens podemos compreender melhor como os lugares
estão organizados. Lembre-se que paisagem é tudo aquilo que nossos sentidos captam de
um lugar. Além dos elementos vistos, percebemos também a temperatura do ar, os sons, as
texturas e os cheiros.
As diferenças entre as paisagens podem ser identificads pelos diversos elementos
que compõem cada uma delas. Esses elementos podem ser naturais, ou seja , criados pela
natureza, como os rios , os mares, as florestas,os morros. Também podem ser elementos
culturais, aqueles criados pelo ser humano, como as casas, os edifícios , as pontes, as
estradas.

1)De acordo com o texto que você acabou de ler, observe a imagem abaixo e indique 3 elementos
naturais e 3 elementos
culturais nela representados:
Elementos naturais
_______________________
_______________________
______________________
Elementos Culturais
Conjunto Modernista da Pampulha no município de Belo Horizonte, MG.

_______________________
_______________________
_______________________

2) Complete as frases com as palavras a seguir:
paisagem natural

paisagem cultural

Uma ________________________________________ é composta apenas de elementos naturais,
como árvores, morros, rio, etc.
Em uma ____________________________________ podemos observar elementos culturais,
como estradas, construções, etc.

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS
COMPONENTE CURRICULAR:Ciências
OBJETO DE CONHECIMENTO: Cadeias Alimentares Simples

UNIDADE TEMÁTICA: Vida e evolução
HABILIDADE: (EF04CI05)

A alimentação dos seres vivos
Os seres vivos alimentam-se diferentemente.
Há animais que preferem comer carne, outros que se alimentam apenas de vegetais. Há
também os que possuem uma dieta à base de carne e de vegetais.
Quanto às plantas, o alimento é fabricado por elas mesmas, por meio de um processo que
você já conhece, denominado fotossíntese.
A sequência linear de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo serve de
alimento para o outro, é chamada de cadeia alimentar.

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO
COMPONENTE CURRICULAR:Ensino Religioso
UNIDADE TEMÁTICA: Manifestações Culturais e Religiosas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ritos Religiosos
HABILIDADES: (EF04ER03)

Ritos e rituais na vida das pessoas
Os ritos religiosos são gestos sagrados e simbólicos.
Os rituais ou cerimônias são uma série de ritos.
Existem rituais litúrgicos, como a missa, o culto, as reuniões de oração ou meditação.
Por meio dos rituais de passagem as pessoas celebram mudanças de fase de uma vida
para outra.
O batismo, o casamento, a comemoração do nascimento de um bebê, a cerimônia de
iniciação dos jovens à vida adulta, são alguns exemplos de rituais de passagem.
Diná Raquel d. da Costa

Enumere as imagens abaixo de acordo com a legenda.

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
UNIDADE TEMÁTICA: Leitura /escuta ( compartilhada e autônoma)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Compreensão em leitura
HABILIDADES: (EF04LP03) (EF04LP15)

1) Quem escreveu a reportagem?
R:______________________________________________________________________________
2) Onde foi publicada?
_________________________________________________________________________________________

3) Qual é o assunto da reportagem que você acabou de ler? Marque a resposta correta.
(
(
(

) O peso dos alimentos.
) Quanto mais comida, melhor.
) A importância da alimentação saudável.

3)Qual é o fato que levou a jornalista a escrever essa reportagem?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4)Qual é a importância de haver dicas de especialistas em uma reportagem como essa?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5)Quais as principais dicas dadas pelas especialistas para que as crianças tenham uma alimentação
saudável?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6) Que outras fontes a jornalista usou para comprovar sua investigação?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7) O texto Pese suas escolhas está organizado em tópicos. Relacione o título do tópico ao que ele
apresenta.
( 1 ) Apresentação de pesquisa sobre a alimentação das crianças brasileiras.
( 2 ) Dicas de como ter uma alimentação saudável.
( 3 ) Quanto de açúcar e gordura há em vários alimentos consumidos por crianças.
( 4 ) Apresentação do assunto da reportagem.
(

) Pese suas escolhas

(

) Siga as dicas

(

) Muito além do peso

(

) Quanto vale?

8) Assinale a opção que indica o significado da palavra “ pese” no título do texto.
(
(

) Determine o peso de suas escolhas
) Avalie suas escolhas.

9) Leia outro trecho da reportagem: “Ter uma alimentação saudável não quer dizer abrir mão de
tudo o que você gosta ou dar adeus aos doces da sobremesa.”
●Que palavra substitui a expressão destacada sem mudar seu sentido?
(

) estapear

(

) esmurrar

(

) desistir

(

) comer

ATIVIDADES DE ARTE
COMPONENTE CURRICULAR:Arte
OBJETO DE CONHECIMENTO: Contextos e práticas

UNIDADE TEMÁTICA:Artes Visuais
HABILIDADES: (EF15AR01P4)

Pinte, recorte as imagens abaixo e utilize-as da melhor forma para confeccionar um cartão para o seu pai. Não se
esqueça de escrever uma bela mensagem para ele.

Aluno(a) :

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular – Educação Física
4º ano

14ª Atividade

Professor: Eustáquio

Data de emissão: 03/08/2020

Data para devolução: 10/08/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes e técnica combinatória
Habilidade: EF67EF06

1) Relacione o desenho da coluna da direita com a coluna da esquerda.

