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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
HABILIDADES: (EF35LP04)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Compreensão UNIDADE TEMÁTICA: Leitura/escuta(compartilhada e autônoma)

1) Agora, você vai ler dois pequenos textos que trazem algumas informações a respeito da História do Brasil:
TEXTO 1 :

TEXTO 2:

1) Após lermos os dois textos, podemos afirmar que :
( ) Apenas o texto 1 trata de informações a respeito da história do Brasil.
( ) O texto 2 é uma HQ, portanto suas informações não passam de um brincadeira sobre a história
de nosso país.
( ) Somente o texto 1 conta uma história real.
( ) Os dois textos tratam o mesmo assunto.
2) De acordo com os textos, o que significa a expressão “Independência do Brasil”? Explique com
suas palavras.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) A Independência do Brasil foi conquistada apenas com o brado de Dom Pedro? Em qual dos
textos essa informação fica mais clara?
R:______________________________________________________________________________
4) Copie o trecho que justifica a sua resposta anterior.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Mesmo em uma época de muitos preconceitos, uma mulher ajudou muito no processo de
Independência do Brasil. Quem era ela?
R:______________________________________________________________________________

6) O Brasil conquistou sua independência, mas mesmo assim, ainda sofreu muita perseguição. Qual
o motivo de tanta perseguição? Grife, no texto, o trecho que justifica sua resposta.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7) Há quanto tempo o Brasil se tornou independente?
R:______________________________________________________________________________

8) Você acha que a responsabilidade de zelar pela nossa pátria é só dos políticos governantes do
nossso país? Comente.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9) Como você, que é brasileiro, pode contribuir para que o Brasil seja um país bom e justo para
todos?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
HABILIDADES: (EF04LP08)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Morfologia
UNIDADE TEMÁTICA: Análise Linguistica Semiótica (Ortografização)

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

UNIDADE TEMÁTICA: Vida e evolução
HABILIDADE: (EF04CI04A)

FLUXO DE ENERGIA ENTRE OS SERES VIVOS E O AMBIENTE

Leia com muita atenção o texto da página 73 do livro “Buriti Mais
Ciências”do 4º ano para desenvolver a atividade abaixo.
A energia é transferida e degradada nas cadeias alimentares
Nas cadeias alimentares, a energia luminosa do Sol é captada pelos organismos que fazem
parte da fotossíntese e transformada em energia química. Os animais que se alimentam das plantas
aproveitam a energia química contida nos nutrientes ingeridos para realizar suas atividades. Por sua
vez, esses animais podem ser consumidos por outros animais, que utilizam os nutrientes fornecidos
para a sua sobrevivência.
Ao longo de uma cadeia alimentar, a energia fornecida pelo Sol vai sendo consumida pelos
diferentes seres vivos. Parte da energia é usada pelos seres vivos e parte se dissipa no ambiente na
forma de energia térmica.

1) Observe a cadeia alimentar representada a seguir e responda:

a) Qual é a fonte de energia que sustenta toda a cadeia alimentar?
R:______________________________________________________________________________

b) De que maneira os seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

c) Como a energia é utilizada pelos animais?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO
COMPONENTE CURRICULAR: Ensino Religioso
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ritos Religiosos

UNIDADE TEMÁTICA: Manifestações Culturais e Religiosas
HABILIDADES: (EF04ER13MG)

A vida em família é importante para o nosso desenvolvimento. Uma criança que cresce numa
família harmoniosa, no abrigo de uma casa, tem mais possibilidades de ser feliz, brincando e
estudando.
Muitas crianças, porém, vivem de modo bem diferente. Algumas não têm família, outras têm
família, mas são muito pobres. É muito comum vermos crianças que passam o dia na rua, dormindo
nas calçadas e trabalhando desde bem pequenas para ajudar em casa.
São crianças que não têm oportunidades de crescer como você.
Trabalham, quando deveriam ir à escola.
Sofrem violências, quando deveriam ser protegidas.
Não tem alegrias. Não são felizes.

Recorte e cole aqui, neste quadro, figuras que ilustrem o texto acima.

No nosso país existem leis que protegem as crianças, como as que se encontram no Estatuto
da Criança e Adolescente; porém, muitas vezes, elas não são cumpridas.
Será que a sociedade pode fazer alguma coisa para que essas leis sejam cumpridas? Qual é
a sua opinião?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia
UNIDADE TEMÁTICA: Formas de repreentação e pensamento espacial
OBJETO DE CONHECIMENTO: Sistema de orientação
HABILIDADES:(EF04GE09X)

ORIENTANDO-SE PELO MUNICÍPIO
Nas paisagens existem diferentes elementos, tanto naturais quanto culturais. Muitos desses
elementos nos servem como pontos de referência para nos localizarmos. Podemos dizer, por
exemplo, que uma praça está ao lado da biblioteca ou em frente à loja de brinquedos.
As pessoas também podem se orientar por meio dos pontos cardeais, que são: o Norte, o Sul,
o Leste e o Oeste. Uma das maneiras de localizar esses pontos é observando a posição do Sol. Isso
porque todos os dias o Sol aparece no horizonte, pela manhã, na direção Leste, e se põe ao
entardecer, na direção Oeste.

a) Quais são os pontos cardeais? Para que eles servem?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) O sol aparece todos os dias do mesmo lado. Qual lado é esse?
(

) norte

(

) sul

(

) leste

(

)oeste

c) Que outro nome recebe o lugar onde o sol nasce?
(

) poente

(

) nascente

(

) amanhecer

d) De qual lado o sol desaparece todos os dias?
(

) norte

(

) sul

(

) leste

(

) oeste

e) Que outro nome recebe o lugar onde o sol se põe?
(

) poente

(

) nascente

(

) amanhecer

f) Pinte essa ilustração e anote os nomes dos pontos cardeais:

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)

Leia com muita atenção o texto da página 22 do livro “Buriti Mais História”do
4º ano para desenvolver a atividade abaixo.
1) De acordo com a leitura do texto, responda:
a) Onde surgiram os primeiros grupos humanos?
R:______________________________________________________________________________
b) Leia a frase abaixo:

●Qual o significado da palavra grifada?
R:______________________________________________________________________________
c) Complete a frase de acordo com o texto:
Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento. À procura de ________________,
como __________________, _____________________ e _________________________________.
d) Um dos períodos da Pré-História é o Paleolítico. Por que esse período foi chamado assim?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) Siga as dicas e encontre as palavras no diagrama:
●Aqueles que não têm habitações
fixas.
●Locais usados como abrigos no
Paleolítico.
●Representação das cenas cotidianas
nas paredes das cavernas.
●Importante descoberta desse
período.
●Continente onde surgiu os primeiros
grupos humanos.

ATIVIDADES DE ARTE
COMPONENTE CURRICULAR: Arte
UNIDADE TEMÁTICA: Artes Visuais
OBJETO DE CONHECIMENTO: Materialidade
HABILIDADES: (EF15AR04P4)

1) Observe atentamente o passo a passo para confeccionar o cachorro. Use uma folha de papel para
fazer o gato e depois cole-o em outra folha e desenhe o corpinho, completando-o. Capriche! Eu sei que
você é capaz!

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA
COMPONENTE CURRICULAR:Matemática UNIDADES TEMÁTICA:Grandezas e Medidas
OBJETO DE CONHECIMENTO:Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de
instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais.
HABILIDADES: (EF04MA20)

Leia com muita atenção o texto das páginas 78 e 79 do livro “A Conquista da
Matemática”do 4º ano para desenvolver as
atividades abaixo.
1) Complete as frases:
a) Um quilômetro corresponde a __________ metros.
b) Um _______________ corresponde a _________ centímetros.
c) Um centímetro corresponde a _______ milímetros.
2) Você sabia que o menor comprimento que um marimbondo pode ter é de 10 mm ?Se
pudéssemos fazer uma fila com 100 marimbondos, todos com 10 mm, teríamos mais ou menos de
1 metro? Qual é a resposta?
R:______________________________________________________________________________
3) A altura de uma girafa adulta é de, aproximadamente. 5m, 5 cm ou 5 km?R:__________________
4) O comprimento de uma formiga é de, aproximadamente, 25 mm, 25 cm, ou 25m?
R:____________
5) Rodrigo riscou no caderno uma linha de 8 cm de comprimento. Essa linha tem _________ mm de
comprimento.
6) O comprimento do quarto de Renata é de 3 metros e meio. Essa medida corresponde a ________
centímetros.
7) Pedro passeou de bicicleta pela Avenida Aurora, ele percorreu 7000 metros. Isso significa que ele
andou ____________ quilômetros.
8) Sofia também passeou de bicicleta pela Avenida Aurora percorrendo 5 Km e 700 m. Ela percorreu
_________ metros.
9) Qual é o comprimento de cada lápis de cor? Já está marcado coma régua. Escreva as medidas
em cm e em mm no quadro ao lado.

