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Aluno(a):________________________________________________________________

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

Vida em família

1) Observe a família ilustrada a seguir:

a) Escreva o que você consegue perceber sobre a vida dessa família.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b) E a sua família, como é?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2) Assinale com um X as atitudes que contribuem para que a vida seja melhor.
(
(
(
(
(

) Ao levantar-se, desejar bom dia para toda a família.
) Levantar-se de mau humor.
) Quando errar , pedir desculpas.
) Achar que está sempre certo e nunca comete erros.
)Visitar amigos e familiares.

3) Quais são os líderes religiosos citados no texto?
R:________________________________________________________________________________________
4) Qual deles representa o líder religiosos de sua família?
R:________________________________________________________________________________________

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

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

1)Observe na malha quadriculada a representação de algumas figuras geométricas; o
cilindro está em

.

Onde está:
a) a esfera?
b) o paralelepípedo?

c) o cubo?

d) o cone?

e) a pirâmide?

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)

1)Veja como Rodolfo, Cristiano e Rodrigo usaram a régua. Qual deles está errado ?
Explique.

R:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
UNIDADE TEMÁTICA: Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)
OBJETO DE CONHECIMENTO: Escrita autônoma
HABILIDADES:(EF35LP27)

Cantiga
O pintor de Jundiaí
Toc! Toc! Toc!
Quem é que bate aí?
Sou eu minha senhora
O pintor de Jundiaí.
Pode entrar e se sentar
Conforme as pinturas
Nós iremos conversar
Lá em cima, quero tudo bem pintado,
Só para as mocinhas do sapato envernizado.
Lá embaixo, quero um pé de bananeira,
Só para alegrar o coração da cozinheira.
No portão, quero sete cachorrões,
Só para assustar a cara feira dos ladrões.
Blém! Blém! Blém! Blém! Blém! Blém!
Já deu seis horas.
Adeus, minha senhora,
O pintor já vai embora.

ATIVIDADES
1) Jundiaí é um município do Estado de São Paulo. Se as ações do texto ocorressem em sua
cidade, que nome teria a cantiga?_______________________________________________________
2) Quais personagens são citadas na cantiga pela dona da casa?________________________
_________________________________________________________________________________________
3) Para que o pintor estava sendo contratado?___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4) Que som estas palavras representam no texto?
a) “Toc! Toc! Toc!”_______________________________________________________________________
b) “Blém! Blém! Blém! Blém! Blém! Blém!”__________________________________________________
5) Sabendo que no texto o trecho “Já deu seis horas” ocorreu no período da tarde, que
outro numeral poderia indicar as horas com mais precisão?_______________________________
6) O texto apresenta rimas? Indique as palavras do texto que rimam com:
a) Jundiaí: ________________________________

d) bananeira: _____________________________

b) sentar: _________________________________

e) ladrões: _______________________________

c) envernizado: ____________________________

f) senhora: _______________________________
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Componente Curricular – Educação Física
Aluno (a) :

N° de chamada:

17ª Atividade

4º ano

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

TRABALHO ESCOLAR
Tema: A importância da Atividade Física para as crianças.
Obs.: É necessário colocar capa, título, nome, série e a turma.

