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DEVOLUÇÃO:20/07/2020

Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR:Língua Portuguesa
UNIDADE TEMÁTICA:Leitura/escuta(compartilhada e autônoma)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Compreensão em leitura
HABILIDADES:(EF04LP14)
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia
UNIDADE TEMÁTICA: O sujeito e seu lugar no mundo
OBJETO DE CONHECIMENTO: Instâncias do poder público e canais de participação social
HABILIDADES:(EF04GE03)

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E
GEOGRAFIA
1) Leia o texto abaixo com muita atenção:

BRASIL
2 DE JULHO DE 2020

Eleições municipais são adiadas por causa da pandemia
Elas estavam previstas para outubro, mas ficou decidido que serão realizadas em novembro

O Congresso Nacional aprovou, em 2
de julho, uma Emenda Constitucional que
adiou as eleições municipais (que irão decidir
quem ocupará o cargo de prefeito, viceprefeito e vereador nas cidades brasileiras)
para o dia 15 de novembro.
As eleições estavam previstas para ser
em 4 de outubro. Os políticos decidiram
mudar a data para evitar aglomerações
enquanto a pandemia do novo coronavírus
ainda não está controlada. Já o segundo
turno foi transferido de 25 de outubro para 29
de novembro.
Também ficou definido que, caso algum município ainda tenha muitos casos da doença na
data, as eleições do local poderão ser adiadas até o dia 27 de dezembro. Independentemente da
data em que os habitantes forem às urnas, os candidatos eleitos irão começar o mandato em 1° de
janeiro de 2021.
A proposta também havia passado pelo Senado, em que foi formulada, e pela Câmara dos
Deputados, que a aprovou em 1° de julho.

VAMOS ANALISAR ESSA NOTÍCIA?
a) Qual é o assunto do texto?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) O texto que você leu é:
(
(
(
(

) uma receita
) uma notícia
) uma fábula
) um conto

c) Esse gênero textual tem como finalidade principal:
(
(
(
(

) a instrução
) a comunicação
) o humor
) a informação

d) Qual a data de publicação dessa notícia?
R:______________________________________________________________________________
e) De acordo com o texto que você leu, o que é uma eleição municipal?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
f) Qual o significado da expressão grifada na manchete ( título do texto)?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
g)Qual o motivo do adiamento das eleições?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
h) Quando foi aprovada a proposta de adiamento das eleições?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
i)O que pode acontecer nos municípios que ainda tenha muitos casos da doença na data prevista
para as eleições?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
j)Você sabe o nome do atual prefeito e vice-prefeito de nosso município?Se não souber, converse
com um adulto para descobrir e escreva.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
k) Pesquise e escreva também , no verso da folha, quantos e quem são os vereadores de nossa
cidade.

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES DE HISTÓRIA E MATEMÁTICA
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)
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
UNIDADE TEMÁTICA: Grandezas e medidas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração
de eventos e relações entre unidades de medida de tempo.
HABILIDADES: (EF04MA22)

1) Leia o texto a seguir com muita atenção:

Todos os fatos acontecem em uma determinada data. As datas permitem
calcular o tempo que separa um fato de outro e o tempo que nos separa desses fatos.
Exitem períodos de tempo curtos e períodos longos.
A nossa história particular faz parte de um período de tempo de curta duração.
A história do aparecimento do ser humano na Terra faz parte de um período de
tempo de longa duração. Aconteceu há dois milhões de anos.
Para nos situarmos nos fatos de épocas diversas, usamos unidades de tempo
diferentes: o ano, a década, o século e o milênio, por exemplo.
2) Vamos relembrar algumas formas de perceber o passar do tempo?
a) Um dia tem_______________horas.
b) _______________________ foi o dia que passou.
c) _______________________ é o dia que está passando.
d) _______________________ é o dia que vai chegar.
e) Uma semana tem____________ dias.
f) Um mês tem __________ ou __________ dias.
g) O mês de _____________________ tem 28 ou 29 dias.
h) Um ano tem_______ ou _______ dias.
i)Um ano tem ________________ meses.
j)Uma década corresponde a um período de __________ anos.
k)Um século corresponde a um período de ___________ anos ou __________ décadas.
l)Um milênio corresponde a um período de __________ anos.

3) A data corresponde a um dia de um mês de um determinado ano.
Qual é a data de hoje?_____________________________________
Qual é data de seu nascimento?______________________________

4)A década corresponde a um período de 10 anos seguidos. Ela começa em um ano com final
1 e termina em uma ano com final 0.
a) Quando começou a década atual?___________________________________________________
b) Quando ela vai acabar?___________________________________________________________

c) Em que ano você nasceu?_____________ Em que década?______________________________
e)Você já tinha nascido quando a década que estamos vivendo hoje começou?_________________
f)Você já completou uma década de vida?______________________________________________
5) O século corresponde a um período de 100 anos seguidos. Ele começa em um ano com
final 01 e termina em um ano com final 00.
a) Quando começou o século atual?
_____________________________________________

b) Quando ele vai acabar?
_____________________________________
c)Quantos anos faltam para terminar o século atual? _____________________________________
d) Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Quantos anos se passaram depois disso? Quantos
séculos?
_______________________________________________________________________________
6) O milênio corresponde a um período de 1.000 anos seguidos. Ele começa no ano com final
001 e termina no ano com final 000.
a) Quando começou o milênio atual?___________________________________________________
b) Quando ele vai terminar?__________________________________________________________
c) Quantos anos faltam para termiabra o milênio?_________________________________________
d) As pessoas que você conhece hoje viverão até o próximo milênio? Por quê?_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ESPAÇO PARA CÁLCULOS

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 ENSINO RELIGIOSO
COMPONENTE CURRICULAR:Ensino Religioso
UNIDADE TEMÁTICA: Manifestações Culturais e Religiosas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ritos Religiosos
HABILIDADES: (EF04ER13MG)

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS
COMPONENTE CURRICULAR:Ciências
UNIDADE TEMÁTICA: Vida e evolução
OBJETO DE CONHECIMENTO: Cadeias Alimentares Simples
HABILIDADES: (EF04CI04A)

OS SERES VIVOS E AS RELAÇÕES ALIMENTARES NO AMBIENTE

Alimentação da planta
Fotossíntese

As plantas fabricam seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese.
Para realizar a fotossíntese, isto é, para fabricar seu próprio alimento, a planta precisa de:
Água, que retira do solo através da raiz;
Gás carbônico (CO²), que absorve do ar através das folhas;
Luz solar;
Clorofila, que é a substância que dá cor verde às plantas. A clorofila é encontrada
principalmente nas folhas;
A raiz retira do solo a água, que é levada através do caule até as folhas;
A clorofila presente na planta, principalmente nas folhas, capta a luz solar;
As folhas retiram do ar o gás carbônico;
Em presença da luz e com participação do gás carbônico e da água, é produzido o alimento
da planta (glicose);
A glicose é levada através do caule para todas as partes da planta.
Durante a fabricação da glicose, a planta produz oxigênio (O²) , que é liberado no ambiente.
A fotossíntese purifica o ar, porque retira o gás carbônico do ambiente e devolve o oxigênio.
As plantas, por realizarem a fotossíntese, são muito importantes e devem ser conservadas para
preservar a vida dos outros seres vivos.

1) Responda:
a) Normalmente, qual parte da planta capta a energia do sol para realizar o processo de
fotossíntese?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) O que significam os símbolos O² e CO²?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Qual parte da planta extrai água e sais minerais do solo, necessários ao processo de
fotossíntese?
R;______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) Qual parte da planta conduz e distribui a água e os sais minerais por todo o vegetal?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Sublinhe a frase que define, de modo simplificado, o que é fotossíntese:
a) Reprodução dos vegetais.
b) Fabricação de alimento pelo próprio vegetal.
c) Retirada de água do solo feita pelas raízes.
3) Marque um X nas respostas corretas:
a) Em qual parte da planta é realizada a fotossíntese?
( ) caule

( ) flores

( ) folhas

( ) frutos

( ) raízes

b) Que substância capta a energia solar durante o processo de fotossíntese?
( ) água

( ) sais minerais

( ) clorofila

c) Qual gás as folhas dos vegetais absorvem do ar?
( ) oxigênio

( ) nitrogênio

( ) gás carbônico

d) Por meio da fotossíntese, a planta produz glicose, que é:
( ) um gás

( ) um fruto

( ) um açúcar

e) Que gás as plantas liberam no ambiente?
( ) oxigênio

( ) nitrogênio

( ) gás carbônico

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular – Educação Física
Aluno(a) :

4º ano

11ª Atividade

Professor: Eustáquio

Data de emissão: 13/07/2020 Data para devolução: 20/07/2020
Unidade Temática: Dança
Objeto de Conhecimento: dança urbana
Habilidade: EF67EF13

Tradição da festa junina
A festa junina se instalou no Brasil com a chagada dos portugueses, a festa que já era típica na Europa,
também passou ser celebradas aqui no Brasil, desde pelo menos o século XVII. As festas constituem a
segunda maior comemoração realizada pelos povos brasileiros. De acordo com os historiadores, a festa tem
origem no culto aos deuses pagãos, mas sofreu influências do catolicismo e hoje há forte associação com os
santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro.
Aos poucos, as festas, foram se misturando com elementos próprios do interior do país, o espaço onde se
reúnem todos os festejos do período é chamado de arraial ou, segundo o modo de falar do homem do campo (o
caipira), “arraiá”. As Comidas e bebidas típicas, danças e enfeites utilizados nas festas de hoje são uma
mistura de partes da cultura africana, européia e indígena.
Faz parte também das festas juninas, com destaque fundamental, o cenário com bandeirolas coloridas, os
trajes típicos do interior e a famosa dança da quadrilha. A quadrilha é uma dança de pares, de origem francesa,
introduzida no Brasil em 1808 pela corte portuguesa, que se instalou no Rio de Janeiro, o ritmo alegre foi
incorporado pelas populações rurais e hoje é dança obrigatória nas festas juninas.

1) Vamos colorir os símbolos da festa junina?

