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

PROF.:FÁBIA

EMISSÃO:15/06/2020

DEVOLUÇÃO:22/06/2020

Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
CAMPO DE ATUAÇÃO: Campo da Vida Cotidiana
PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Leitura de imagens em narrativas visuais
HABILIDADES: EF15LP14
COMPONENTE CURRICULAR: Ciências
UNIDADE TEMÁTICA: Matéria e Energia
OBJETO DE CONHECIMENTO: Transformações reversíveis e não reversíveis
HABILIDADES: EF04CI03

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS
1)Leia o texto abaixo com muita atenção.

Analisando o texto
1)O texto que você leu é:

2)Esse gênero textual tem como finalidade principal:

(

) uma receita

(

) a instrução

(

) um conto

(

) a comunicação

(

) uma fábula

(

) o humor

(

) uma história em quadrinhos (H.Q.)

(

) a informação

3) O quadrinho que apresenta a parte mais engraçada do texto é:
(

) o primeiro quadrinho

(

) o quarto quadrinho

(

) o décimo quadrinho

(

) o oitavo quadrinho

4)No último quadrinho, a expressão facial do Cascão está indicando:
(

) medo

(

) alegria

(

) dor

(

) vergonha

5) E a expressão dos outros personagens?
(

) surpresa

(

) dor

(

) deboche

(

) alegria

6) Encontre no texto todas as palavras que contém a letra H e escreva uma frase com cada uma
delas.
a)_______________________________________________________________________________
b)_______________________________________________________________________________
c)_______________________________________________________________________________
d)_______________________________________________________________________________
e)_______________________________________________________________________________
f)_______________________________________________________________________________
g)_______________________________________________________________________________
h)_______________________________________________________________________________
i)_______________________________________________________________________________
Para entender melhor assista o vídeo indicado no link abaixo. Para isso, peça a ajuda de
um adulto.
https://www.youtube.com/wath?v=sQJ3s5To9Uc ( 4º ANO PORTUGUÊS USO DA LETRA H)

7)No 1º quadrinho, o personagem Franjinha faz duas afirmações sobre a água. Quais são elas?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8)Segundo o texto, quais são os três estados físicos que a água pode ser encontrada?E como o
personagem explica as características da água em cada estado?
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6)Leia as informações abaixo:

Transformações reversíveis: são aquelas em que o
material pode voltar a ser exatamente como ele era
antes de ser transformado.
Transformações irreversíveis: são aquelas em que os
materiais, após serem transformados, não podem voltar
ao seu aspecto inicial.
Com as informações que você acabou de ler e também na H.Q. que você leu , você pode concluir
que:
(

)a transformação do estado físico da água é reversível

(

)a transformação do estado físico da água é irreversível

9)Retire do texto a fala do Franjinha que justifica a resposta que você marcou na atividade 6.
R:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10)Com base no texto ,explique com suas palavras ,como se dá a formação das nuvens.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9) Agora que você já sabe o que é transformação reversível e transformação irreversível, escreva
que tipo de transformação acontece nas situações abaixo:

Para entender melhor assista os vídeos indicados nos links abaixo. Para isso, peça a
ajuda de um adulto.
https://www.youtube.com/watch?v=2awHqCR-X8o

https://www.youtube.com/watch?v=T1p-FOgU-3w

(TRANSFORMAÇÕES REVERSÍVEIS E IRREVERSÍVEIS)
10) Recorte e cole, no quadro abaixo, uma imagem de transformação reversível e uma imagem de
transformação irreversível.
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Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR:Matemática
UNIDADE TEMÁTICA: Probabilidade e estatística
OBJETO DE CONHECIMENTO: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada,
gráfico de colunas simples e agrupadas, gráficos de de barras e colunas e gráficos pictóricos.
HABILIDADES: (EF04MA27)

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA
1)O gráfico a seguir representa a quantidade em reais que Pedro juntou ao longo de 5 meses e
guardou em seu cofrinho. Complete os três itens faltantes no pictograma abaixo com base na
análise do gráfico de colunas.

COMPONENTE CURRICULAR:Matemática
UNIDADE TEMÁTICA: Números
OBJETO DE CONHECIMENTO: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de até cinco ordens.
HABILIDADES: (EF04MA01X)

1) Complete a sequência abaixo com os valores faltantes :

2)Observe a reta numérica abaixo e tenha muita atenção para descobrir o valor das marcações
escuras e das marcações mais clarinhas.

3)Escreva os números com algarismos:
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Aluno(a):________________________________________________________________
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)

ATIVIDADES DE HISTÓRIA
1)Leia o texto abaixo com muita atenção:

Fontes Históricas
Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes
históricas, que são o principal material de investigação para os historiadores.
Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir como as
sociedades se organizavam, quais eram os seus hábitos alimentares, os costumes religiosos,
as formas de se vestir. O estudo e a comparação das fontes também ajudam a entender
as transformações que ocorreram na escrita, na arte ou no modo de produzir. As fontes
históricas podem ser classificadas assim:
Fontes materiais: referem-se aos objetos produzidos por uma sociedade, como
pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções, etc.
Fontes imateriais: são fontes que não tem um suporte físico, mas fazem parte das
memórias das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como músicas,
lendas, tradições , costumes, etc.
É possível também fazer outro tipo de classificação das fontes históricas:
Fontes escritas: são documentos escritos, como cartas, livros, certidões de
nascimento, diários, escrituras, relatos de viagens, etc.
Fontes visuais: são imagens e representações produzidas por uma sociedade
como pinturas rupestres, obras de arte, filmes, fotografias, etc.
Fontes orais: são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, CDs,
entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas, etc.
2) Peça para que um adulto leia para você o texto acima.
3)Conversem sobre o texto.Explique,oralmente, para o adulto que está com você, o que você
entendeu do texto. Agora, peça que a pessoa que está ao seu lado também lhe explique o que ela
entendeu sobre o texto.
4)Copie o texto acima em seu caderno de História, pois ele será útil nas próximas atividades.
5)Você se lembra do texto “ Padaria São Geraldo” que estudamos na última aula?Ele é um exemplo
de fonte histórica escrita que nos permitiu saber um pouquinho mais sobre o passado de nossa
cidade. Faça uma colagem bem legal de exemplos de fontes históricas e classifique-as de acordo
com o texto que você leu.
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Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR:Geografia
UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e escalas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Unidades político- administrativas do Brasil
HABILIDADES: (EF04GE05)

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA

O Território Brasileiro
O Brasil é formado por vinte e seis estados e um Distrito Federal. Cada estado tem um
governo próprio, com sua sede localizada na capital do estado.
No Distrito Federal encontra-se a cidade de Brasília, a capital do nosso país. Em Brasília
fica localizada a sede do governo brasileiro, ou seja, da presidência da República.

O mapa abaixo mostra a divisão política do Brasil. Leia atentamente o nome de cada
estado brasileiro e pinte cada um com uma cor diferente.

De acordo com o texto e o mapa da página anterior, responda:
a)Qual é o nome do estado onde você vive?R:___________________________________________
b)Qual é a capital do seu estado?R:____________________________________________________
c)Você mora na capital do seu estado ou em outro município?Escreva o nome do município onde
você mora. R:_____________________________________________________________________
d)Quais estados fazem limite com o seu estado?R:________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) Qual é a sigla do seu estado?R:__________________ E da capital do estado?R:_____________
f)Pesquise e responda: Quantos municípios compõem o seu estado?_________________________
g)Localize e pinte, de vermelho, no mapa ao lado apenas o estado onde você mora.

h)Quantos estados compõem o Brasil?R:_______________________________________________

O Distrito Federal não é uma cidade nem um estado; é a Capital Federal do Brasil, uma área
destinada à administração do nosso país.
i)Qual é a sigla do Distrito Federal?R:__________________________________________________
j)Que nome recebe o Distrito Federal?R:_______________________________________________
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Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR:Ensino Religioso
UNIDADE TEMÁTICA: Manifestações culturais e religiosas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ritos Religiosos
HABILIDADES: (EF04ER13MG)

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO
1)Leia o poema abaixo:
Ou isto ou aquilo

Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!
Ou guardo o dinheiro e não compro doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!
Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda
qual é o melhor: se é isto ou aquilo.
Flor de poemas, Cecília Meireles. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1983. p.301

Durante nossa vida, vemo-nos em diversas situações. Essas situações implicam escolhas que
podem nos trazer angústias, tristezas, alegrias... A dúvida faz parte da vida do ser humano, porque a
vida está cheia de incertezas. Mas apesar de todas as circunstâncias, devemos ter fé em Deus e
nunca duvidar do Seu amor por nós.

Vamos brincar um pouquinho com o poema de Cecília Meireles.O que você prefere?
a)Chuva ou sol?____________________________
b)Luva ou anel?____________________________
c)Ar ou chão?______________________________
d)Dinheiro ou doce?_________________________
e)Brincar ou estudar?________________________
f)Correria ou tranquilidade?____________________
g) Isto ou aquilo?____________________________

Devemos buscar sentimentos e prática de ações que podem tornar nosso dia a dia mais leve.
Leia as palavras e pense no significado de cada uma. Elas o ajudarão a completar a cruzadinha.
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Aluno(a):________________________________________________________________
COMPONENTE CURRICULAR:Arte
UNIDADE TEMÁTICA: Artes Integradas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Matrizes Estéticas e Culturais
HABILIDADES: (EF15AR24P4)

ATIVIDADES DE ARTE
No Brasil as festas comemoradas no mês de junho são chamadas de festas juninas.
As festas juninas nos fazem viver intensamente o nosso folclore, a nossa cultura. Crie um
desenho para ilustrar a canção junina que está no cartaz. Pinte-o lindamente!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades Pedagógicas – 4° ano Ensino Fundamental

Componente: Educação Física
Nome:
Turma:
Professor: Eustáquio Candido da Silva

Data de emissão: 15/06 – Devolução: 22/06

Atividade física x Hipertensão
1)De acordo com os trabalhos realizados, responda.
a) Quem é hipertenso tem que reduzir o consumo de sal?

b) Além dos remédios e alimentação saudável, o que mais pode ajudar no tratamento da
hipertensão?

2) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

( ) A hipertensão arterial é também conhecida como pressão alta.
( ) A hipertensão é uma doença.
( ) A hipertensão não tem cura.
( ) A hipertensão não tem tratamento e não pode ser controlada com remédios.
( ) Hipertensão é silenciosa e não mata.
( ) Atividade física pode ajudar no tratamento da hipertensão.
( ) O hipertenso não pode consumir açúcar e sal em excesso.

Observação: Copie as atividades no verso.

