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

PROF.:FÁBIA

EMISSÃO:14/09/2020

DEVOLUÇÃO:21/09/2020

Aluno(a):_______________________________________________________________

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMPONENTE CURRICULAR:Língua Portuguesa
UNIDADE TEMÁTICA:Leitura/escuta(compartilhada e autônoma)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Compreensão
Análise linguística/semiótica ( ortografização) OBJETO DE CONHECIMENTO: Morfossintaxe
HABILIDADES:(EF35LP04)( EF04LP07)

1)Leia a reportagem abaixo com muita atenção:

1) De acordo com a reportagem, quem são os “donos do mar”? Por que eles são chamados dessa
forma?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Quem é o “filho de peixe” citado no subtítulo da reportagem? Por que ele é chamado de “filho de
peixe”?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Você conhece alguém, que pode ser chamado de “filho de peixe”?
R:______________________________________________________________________________

4) Complete as informações sobre a reportagem:
a)Título:__________________________________________________________________________
b)Subtítulo :______________________________________________________________________
c)Repórter :______________________________________________________________________
d)Lugar onde foram colhidas as informações:___________________________________________
e) Onde foi publicada a reportagem:_________________________________________________
f) Data da publicação:____________________________________________________________
5) Quantas partes compõem essa reportagem? R:_______________________________________
6) Qual é a semelhança entre os assuntos tratados em cada parte da reportagem?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7) Qual é o parágrafo do texto que apresenta o “ filho de peixe”? Do 1º ou do 2º texto? E quais informações
traz sobre ele?
R:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8) Que idade o pescador Gino deve ter atualmente?
R:______________________________________________________________________________________
9) Durante quanto tempo Leandro brincou de pescador até a publicação da reportagem? Que idade ele deve
ter hoje em dia?
R:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
10) Copie do texto as palavras ou expressões que nomeiam o menino. Explique por que é importante
usar formas diferentes para nomear um personagem em um texto.
R:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
11) Escreva as frases substituindo as expressões destacadas por seus significados:
a) Pegar siri com a mão, por exemplo, é peixe pequeno para Leandro.
R:______________________________________________________________________________________
b) É possível que o menino consiga pescar um peixe pequeno.
R:______________________________________________________________________________________

12) Leia e depois responda:

a)A qual instrumento de pesca se refere a expressão escrita entre parênteses na frase?
R:______________________________________________________________________________________
13) Complete o quadro:

13) Marque com um x as três alternativas que justificam essa reportagem:
(a) Contar para o leitor que existe um menino que é filho de peixe.
(b) Informar sobre as dificuldades que os pescadores enfrentam em determinada época e lugar.
(c) Mostrar para o leitor a garra da comunidade de pescadores na busca de alternativas para as dificuldades.
(d) Contar ao leitor que um menino que vive perto do mar é muito mais sabido do que o de qualquer outro
lugar.
(e) Apresentar ao leitor (provavelmente criança da cidade) as habilidades de uma criança da comunidade de
pescadores.

14) No quadro a seguir, há uma lista de substantivos comuns. Complete o quadro, retirando do
texto,um nome específico para cada uma desses substantivos.

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

UNIDADE TEMÁTICA: Vida e evolução
HABILIDADE: (EF04CI04A)

Leia com muita atenção o texto das páginas 66 e 67 do livro “Buriti
Mais Ciências”do 4º ano para desenvolver a atividade abaixo.
A decomposição
1)Encontre no diagrama abaixo as palavras destacadas no texto que você acabou de ler.

2) Qual é o alimento de fungos e bactérias desompositores?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Qual é a importância da decomposição para as plantas? E para os animais?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4) Considere que o pato não teve predadores, isto é, não serviu de alimento a outro animal, e
morreu doente na mata. O que acontecerá agora, se ele for
deixado neste local por algum tempo?
R:_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

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

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

Nós, os seres humanos, somos criaturas especiais, e recebemos do Criador a capacidade de
pensar, criar, amar; habilidades que nos permitem construir o caminho para vivermos felizes. Essa
felicidade é construída com o amor, o respeito e a solidariedade que aprendemos com a nossa família, a
primeira comunidade em que vivemos. A vida em família é a preparação para a vida em sociedade.
Vivemos em um mundo onde as coisas têm mudado muito, e muito depressa, e precisamos refletir
sobre os efeitos dessas mudanças nas famílias. Hoje, as famílias não são sempre formadas por um pai,
uma mãe e filhos: elas podem ser compostas de muitas formas. O que não mudou, porém, é que a
família, significa carinho, amor, respeito, diálogo e apoio para que todos se realizem como pessoas.
É preciso compreender também que a base para um bom relacionamento familiar são os valores
que guiam nosso jeito se ser. De ser consciente, solidário, companheiro e colaborador. Na família, temos
nossos direitos e nossos deveres: devemos ajudar, participar e contribuir para que todos vivam bem. E
se crescermos em famílias assim, seremos fortes, seguros e determinados em nossos sonhos,
realizações e decisões.

1) Ordene as letras das palavras abaixo e você descobrirá o nome dos ingredientes necessários
para viver bem.

Agora, complete a receita com os ingredientes que você descobriu. Depois, coloque-a em prática!
No quadro ao lado faça um bonito desenho da sua família, do jeito que você quiser, seja criativo.

Receita para viver bem
Pegue alguém mal-humorado
Cubra-o com uma porção de _____________________
Acrescente bastante ____________________________
Envolva-o com ________________________________
Tempere-o com _______________________________
Junte algumas doses de ________________________
Use fermento com _____________________________
Acrescente muita _____________________________
Deixe-o crescer e...
...aqueça-o com _____________________________
Finalize com muita ____________________________.

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

Leia com muita atenção o texto da página 16 do livro “Novo
Pitanguá de Geografia”do 4º ano para desenvolver a atividade
abaixo.
ORIENTANDO-SE PELO MUNICÍPIO
1) A ilustração abaixo mostra uma paisagem ao amanhecer. Observe onde o Sol está aparecendo e
identifique os quatro pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, escrevendo na figura.

2) Agora,localize onde estará o Sol ao anoitecer, nesta outra paisagem. Desenhe.

3) Considerando que o Sol está aparecendo pela manhã na direção da parte de trás da igreja,
responda:
a) O que está a leste da praça?
R:______________________________________

b) O que está ao norte da praça?
R:______________________________________

c)O que está a oeste da praça?
R:______________________________________

d)O que está ao sul da praça?
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)

Leia com muita atenção o texto da página 24 do livro “Buriti Mais História”do 4º ano.

Através da leitura desse texto podemos conhecer as principais
características de uma das subdivisões da Pré-História: o período Neolítico.

1)Qual o significado da palavra Neolítico?
R:______________________________________________________________________________
2) Pela resposta anterior você deve ter percebido que se trata de um novo momento na vida dos
homens pré-históricos. É isso mesmo! Muitas novidades aconteceram no Neolítico. No 1º parágrafo
do texto são citadas duas dessas novidades, escreva-as no quadro abaixo:

3) Leia o seguinte trecho do texto:

“Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos
apenas em regiões mais próximas de onde tinham se fixado. Eles foram, aos
poucos, tornando-se sedentários.”
●Agora, responda: qual o significado da palavra grifada no trecho acima?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4)No 3º parágrafo do texto, está muito explícita a importância dos rios no processo de
sedentarização. Cite três fatores que fizeram dos rios um elemento muito importante nesse
processo.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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 da página 82 do livro “A Conquista da
Matemática”do 4º ano para desenvolver as atividades abaixo.
1)Felipe foi assistir ao treino do time de futebol. Antes do início do jogo, os atletas se aqueceram
dando voltas completas ao redor do campo.
Observe as medidas dos lados do campo e
a) Quantos metros os jogadores percorrem
responda:
ao dar uma volta completa correndo ao redor
do campo?
R:__________________________________
____________________________________
____________________________________

b) Os jogadores deram 4 voltas completas ao redor
do campo. Quantos metros eles percorreram?
R:___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
2) Gregório vai trocar a tela de arame que protege
o galinheiro do seu sítio. Observe as medidas dos
lados do galinheiro. Quantos metros de tela de arame
Gregório deverá comprar, no mínimo, para contornar
todo o galinheiro?
R:_____________________________________
_______________________________________

3) Lúcia costuma correr ao redor de uma praça. Ontem ela correu 4 voltas completas, o que
corresponde a 4 000 metros, ou seja, 4 quilômetros.
a) Se ela tivesse dado 2 voltas, quantos metros teria corrido? R:_____________________________
b) Se ela tivesse dado 1 volta, quantos metros teria corrido? R:______________________________
c) Se Lúcia tivesse dado 8 voltas completas ao redor da praça, quantos quilômetros ela percorreria?
R:______________________________________________________________________________

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 a tulipa. Use papéis coloridos para fazer
várias tulipas e , na próxima folha, monte um lindo jardim colorido . Capriche! Eu sei que você é capaz!

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

4º ano

19ª Atividade

Professor: Eustáquio

Data de emissão: 14/09/2020

Data para devolução: 21/09/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes e técnicas combinatórias
Habilidade: EF67EF06
_______________________________________________________________________________

Covid-19 e atividade física
A atividade física pode melhorar a qualidade de vida, trazendo benefícios à saúde física e
mental. Assim, diante da pandemia precisamos adaptar e aprender a não ficar só no sofá e em
frente às telas de celulares ou só no videogame, é necessário se movimentar. Por isso, ao
longo do dia é recomendado brincar de esconde-esconde, de mímica, dançar, pular corda e
amarelinha. Aproveite também para convidar as pessoas que moram com você para sair do
sofá. Assim, praticar atividade física pode se tornar um momento familiar de entretenimento.
1) Pinte apenas a imagem que representa alguma atividade física.

