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Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR:Matemática
UNIDADES TEMÁTICA: Álgebra / Grandezas e Medidas/ Números
OBJETO DE CONHECIMENTO: Propriedades da igualdade
Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão
Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão
Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro
Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias
de cálculos com números naturais
HABILIDADES: (EF04MA13) (EF04MA15) (EF04MA04) (EF04MA25)

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

2)Complete cada sentença com os números que faltam:
a)42: 7= ______ porque ______ x 7=42

b)56:8= ______ porque ______ x8=56

c)36:9= ______ porque ______ x9=36

d)54:6= ______ porque ______ x6=54

e)24:8= ______ porque ______ x8= 24

f)63: 9= ______ porque ______ x9= 63

3)Resolva os probleminhas a seguir com muita atenção.
a)Marta está ajudando sua avó a decorar
tortas
de morango. Ela deve distribuir 35 morangos
igualmente entre 5 tortas. Quantos morangos
Marta deve colocar em cada torta?

R:___________________________
___________________________
b)Rodolfo é motorista de uma fábrica de sapatos. Ontem ele fez 4 entregas,
descarregando 124 caixas de sapato em cada loja. Rodolfo voltou para a
fábrica com o caminhão vazio. Quantas caixas de sapato Rodolfo entregou
em cada loja?

R:___________________________
___________________________
c)Cinco amigos compraram uma barraca e alguns equipamentos de
acampamento. Pagaram um total de 625 reais. Sabendo-se que esse total foi
dividido igualmente entre os amigos. Qual o valor pago por cada amigo?

R:___________________________
___________________________

COMPONENTE CURRICULAR:Matemática
UNIDADES TEMÁTICA: Geometria
OBJETO DE CONHECIMENTO: Figuras geométricas espaciais ( prismas e pirâmides) : reconhecimento,
representações, planificações e características.
HABILIDADES: (EF04MA17)

ATIVIDADES DE ARTE
COMPONENTE CURRICULAR:Arte
UNIDADE TEMÁTICA:Artes Visuais
OBJETO DE CONHECIMENTO: Elementos da
Linguagem
HABILIDADES: (EF15AR02P4)

Reproduza o desenho ao lado na
malha quadriculada. Tenha muita
atenção ao contar os pontinhos.

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)

Períodos históricos
Você já parou para observar que quando estudamos História sempre existe uma divisão do tempo? O
estudo da História é divido em cinco períodos: a Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e
Idade Contemporânea.
Os historiadores elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser os eventos mais
importantes da História.
A Pré-história
As primeiras pessoas que existiram na Terra foram chamadas de
homens pré-históricos.
Naquele tempo, o modo de vida era bem diferente do de hoje: as casas
eram buracos nas pedras e nas montanhas, chamadas cavernas. As pessoas
viviam em pequenos grupos.
Os homens pré-históricos alimentavam-se de frutas, raízes, animais e
ainda não conheciam o fogo.
Eles não plantavam, não criavam animais,
nem construíam casas, viviam só com as coisas que retiravam da natureza.
Período do início dos registros escritos ou da invenção da escrita.
A Idade Antiga
A Idade Antiga, também conhecida como Antiguidade, vai de 4000 a.C. até
476 d.C.. Foi neste período que a história começou de verdade. Houve a
formação de várias civilizações como: os egípcios, gregos, romanos, entre muitos
outros. A formação dessas civilizações ocorreu em áreas onde o solo era fértil,
com o desenvolvimento da agricultura esses povos deixaram as vidas
nômades e passaram a surgir as civilizações.
A Idade Média
Este período teve início em 476, com a queda do Império Romano e
foi até 1453. Na Europa Ocidental o foco foi a religião, o cristianismo
tomou conta do mundo com suas crenças. O feudalismo é um dos temas
mais estudados dessa época, pois, na Europa, a economia era baseada
na agricultura e no servilismo dos camponeses aos senhores feudais, que
eram os donos das terras.

A Idade Moderna

Teve início em 1453 e término em 1789, essa época foi marcada
pelo renascimento e expansões marítimas. Muitas nações
europeias começaram a ir à busca de novas terras para exploração e
dominação, principalmente na América e África.

A Idade Contemporânea
Esse período teve início em 1789 e vai até os dias de hoje. Do
início deste período até os dias atuais aconteceram muitas coisas,
industrialização, evolução da tecnologia e o crescimento das
cidades e da população.

1) Os historiadores elegeram marcos temporais de acordo com o que julgavam ser os
eventos mais importantes da História. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1º,
observando os fatos ocorridos e os períodos históricos.
( 1 ) Invenção da escrita

(

) Idade Contemporânea

( 2 ) Desenvolvimento da agricultura

(

) Idade Moderna

( 3 ) Religião/ feudalismo

(

) Idade Média

( 4 ) Expansões marítimas.

(

) Antiguidade

( 5 ) Industrialização/ tecnologia/
crescimento das cidades e da população.

(

) Pré - História

2) Recorte e cole figuras que caracterizam cada período da História citado no texto. Escreva o
nome do período histórico referente a cada imagem que você colar.

ATIVIDADES DE GEOGRAFIAE LÍNGUA PORTUGUESA
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia
UNIDADE TEMÁTICA: Natureza, ambientes e qualidade de vida
OBJETO DE CONHECIMENTO: Conservação e degradação da natureza
HABILIDADES:(EF04GE11)
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
UNIDADE TEMÁTICA: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Escrita autônoma
HABILIDADES:(EF35LP27)

1)Leia com muita atenção o hino de nosso município :”Orgulho de ser cristianense”, e
depois responda as questões:
ORGULHO DE SER CRISTIANENSE
Letra: Pe. José Antônio de Oliveira / Música: Antônio Carlos Costa Vieira
Hino do Município - Lei nº 839, de 28 de Junho de 2017.

Entre montanhas e campos das Vertentes,
Onde a Estrada Real o tempo esconde,
Emoldurada por matas e nascentes,
Surge a beleza de Cristiano Otoni.
Em nosso peito guardamos a memória,
Mas nossos olhos apontam para a frente;
Gravando alegres nas páginas da história
O nosso orgulho de ser Cristianense.
Em São Caetano, onde tudo se inicia,
No Engenho Velho - saudades e sabores,
Ou na Capela da Santa que nos Guia:
Histórias mil no Museu Amália Flores.
Um homem sábio, ousado e corajoso,
“Pai das estradas de ferro do Brasil”,
Inaugurou nestas terras tempo novo,
E em nossa história seu nome imprimiu.
Na Estação, dos encontros e partidas,
Onde esperanças brincavam de esconder,
A Caixa d’água, tão rara, nos convida
A saciar nossa sede de viver.
Tua riqueza maior é o teu povo;
Com sua fé, a cultura e sua arte,
Que salvaguarda o antigo e faz o novo
E que te faz ser querida em toda parte.

2) O texto que você acabou de ler é uma :
(
) receita
(
) música
(
) notícia
(
)fábula
3)Assim como o poema, a música também é escrita em estrofes e versos. De quantas
estrofes e quantos versos é composta essa música?
R:________________________________________________________________________________________

4)Quem são os responsáveis pela composição dessa música?
R:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5) Qual é o nome do município homenageado pela música?
R:________________________________________________________________________________________
6)De acordo com o que estudamos sobre paisagem natural e paisagem cultural, retire do
texto:
a) 2 elementos culturais da paisagem de nosso município:_________________________________
_________________________________________________________________________________________
b) 2 elementos naturais da paisagem de nosso município:_________________________________
_________________________________________________________________________________________
7)Retire do texto as rimas :
a) 1ª estrofe______________________________________________________________________________
b) 2ª estrofe______________________________________________________________________________
c) 3ª estrofe______________________________________________________________________________
d) 4ª estrofe_____________________________________________________________________________
e) 5ª estrofe______________________________________________________________________________
f) 6ª estrofe______________________________________________________________________________
8) Escolha um elemento natural ou um elemento cultural de nossa cidade, citado no texto ,

e desenhe-o aqui.

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
UNIDADE TEMÁTICA: Análise linguística/ semiótica ( ortografização)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Construção do sistema alfabético e da ortografia
HABILIDADES:(EF04LP01)

1) Retire na primeira estrofe do texto:
a)2 palavras monossílabas:_______________________________________________________________
b)3 palavras dissílabas:___________________________________________________________________
c)3 palavras trissílabas:___________________________________________________________________
d)1 palavra polissílaba:___________________________________________________________________
2)Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:
(

) Na segunda estrofe do texto não encontramos palavras monossílabas.

(

) A primeira palavra da 3 ª estrofe é dissílaba.

(

) No 12 º verso existem 2 palavras trissílabas.

(

) A última estrofe é composta apenas por palavras trissílabas.

(

) No 15º verso existe uma palavra polssílaba.

(

) Apenas as palavras com 4 sílabas são polissílabas.

3) A sequência de v ou f da questão anterior ficou assim:
(

)F,F,F,V,V,V.

(

)V,F,V,F,V,F.

(

)F,F,F,V,F,V.

(

)F,F,V,F,V,F.

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

UNIDADE TEMÁTICA: Vida e evolução
HABILIDADE: (EF04CI05)

A alimentação dos seres vivos em um ecossistema
A cadeia alimentar
A sequência de “quem come o quê” em um ecossistema é chamada
de cadeia alimentar. Na representação da cadeia alimentar, as relações
alimentares são indicadas por setas. A seta vai do organismo que serve de
alimento até o organismo que o consome. Observe as imagens.

1)Depois de ler o texto, dê o significado dessas palavras dentro de uma cadeia alimentar:
Produtor:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Consumidores:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Decompositores:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

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

1)Descreva um rito que você realiza no dia a dia. Quais são os atos envolvidos nele?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Aluno (a):

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

15ª Atividade
Data de emissão: 10/08/2020

Professor: Eustáquio
Data para devolução: 17/08/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esporte e técnicas combinatórias
Habilidade: EF67EF06
1)Complete a cruzadinha com os nomes dos esportes representados nos

desenhos.

