ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E CIÊNCIAS
TURMA:4º ANO G.R.

PROF.:FÁBIA LUIZA EMISSÃO:25/05/2020

DEVOLUÇÃO:01/06/2020

Aluno(a):________________________________________________________________
1)Leia o texto duas vezes antes de começar a responder as atividades:

FÁBRICAS DE SAL
Você sabe de onde obtemos o sal?
Existem duas formas básicas de obtenção do sal de cozinha, sendo que, no
mundo todo, a principal fonte é o sal de rocha, cujas jazidas são mineradas.
Geralmente, ele é extraído por meio da sua dissolução em água.
Mas em países tropicais, como o nosso, a técnica empregada para a obtenção do
sal é a evaporação e cristalização da água do mar, o que corresponde a apenas 10%
do sal produzido mundialmente.
O sal de cozinha é uma substância chamada cloreto de sódio. No Brasil, ele é
obtido, principalmente , da água do mar.
Nas salinas, a água do mar é colocada em grandes tanques rasos. Depois de um
tempo , a água evapora.
Quando dizemos que a água evapora, estamos querendo dizer que ela se
transforma em vapor de água.O vapor de água é invisível e se mistura com o ar. É por
isso que , com o passar do tempo, os tanques da salina vão ficando secos, sem água.
Já o sal que estava misturado à água tem um destino diferente: ele fica
depositado nos tanques das salinas. Daí é recolhido, processado e comercializado.
Hoje em dia, usamos o sal principalmente para temperar alimentos. Mas, há
muito tempo, ele também tinha outra função muito especial: era usado na conservação
dos alimentos. Imagine como isso era importante em uma época em que as geladeiras
ainda não existiam!
2)Quanto ao gênero do texto que você acabou de ler, podemos dizer que esse texto...
(
(
(
(

)nos
)nos
)nos
)nos

ensina como usar o sal, portanto é um manual de instruções.
ensina como preparar um delicioso prato usando sal, portanto é uma receita.
ensina como ocorre a produção de sal,portanto é um texto informativo.
conta a linda história do sal, portanto é um conto de fadas.

3)De acordo com o texto, numere as etapas da produção do sal:
(
(
(
(
(

)Depois de um tempo, a água evapora.
)Com o passar do tempo, os tanques das salinas vão ficando secos , sem água.
)A água do mar é colocada em grandes tanques rasos.
)O sal fica depositado nos tanques da salina.
)Daí é recolhido, processado e comercializado.

4)No processo de produção do sal, ocorre uma transformação na forma física da água.
Que transformação é essa?
(
) evaporação
(
) solidificação
(
) fusão
(
) condensação
5)O relatório a seguir descreve uma maneira de obter sal a partir da água salgada.
Analise-o com atenção e depois complete as partes que estão faltando usando as
palavras ou abaixo.

6)No texto descobrimos que o popular sal de cozinha pode ser chamado por outro
nome. Que nome é esse?R:_______________________________________________
7)Em qual parágrafo do texto você conseguiu a informação anterior?R:_____________
_____________________________________________________________________
8)No último parágrafo do texto é citada uma outra utilidade do sal. Escreva a parte do
parágrafo que comprova essa afirmativa.R:___________________________________
_____________________________________________________________________
9)Converse com um adulto e pergunte se ele conhece algum alimento que ainda é
conservado com sal. Anote a resposta.R:_____________________________________
_____________________________________________________________________
10)No terceiro parágrafo, a expressão grifada está se referindo a quê?R:___________
_____________________________________________________________________
11)Segundo o texto, como se dá a extração do sal nas jazidas?___________________
_____________________________________________________________________
12)Retire do texto:
a)2 palavras monossílabas:______________________ _________________________
a)2 palavras dissílabas:_________________________ _________________________
a)2 palavras trissílabas:_________________________ _________________________
a)2 palavras polissílabas:_______________________ _________________________
13)Sabemos que o sal é um ótimo tempero, mas o uso em excesso poda causar danos
à nossa saúde. Faça uma pesquisa e escreva , com poucas palavras, quais são os
problemas de saúde causados pelo uso excessivo do sal na alimentação.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO RELIGIOSO
TURMA:4º ANO G.R.

Para refletir:

PROF.:FÁBIA LUIZA EMISSÃO:25/05/2020

DEVOLUÇÃO:01/06/2020

Brandura; suavidade; simplicidade.

A doçura demonstra civilidade – manifestação externa de carinho e respeito ao próximo.
Os bons modos não se improvisam – a civilidade e a doçura são alguns deles.
A doçura não supre nosso respeito para com as pessoas, mas o torna manifesto.
Na cesta de frutas podemos encontrar oito palavras relacionadas com doçura – um
valor manifestado através das atitudes civilizadas. Pinte-a com capricho.

Nós fomos feitos para crescer e o crescimento traz alegrias com a aprendizagem
de coisas novas, de descobrir o mundo com doçura, de fazer um trabalho bem feito, de
amar os outros, de sentir-se valorizado e capaz.
Vale a pena o esforço para cultivar a doçura em nosso ser.

1)Para ser meigo, suave e doce é preciso:

2)Marque o que é certo:
(

) Cuidar da natureza.

(

) Jogar lixo no chão.

(

) Cuidar da água.

(

) Evitar poluir o ar.

(

) Jogar garrafas plásticas na rua.

(

) Matar os pequenos animais.

(

) Cuidar das árvores.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA
TURMA:4º ANO G.R.

PROF.:FÁBIA LUIZA EMISSÃO:25/05/2020

DEVOLUÇÃO:01/06/2020

Aluno(a):________________________________________________________________
1)Calculando mentalmente, pinte as operações e os resultados da mesma cor.

2) Resolva os probleminhas com muita atenção:
a) Em uma escola há 9 classes com 40 alunos cada uma .Quantos alunos há nessa
escola?
R:___________________________________________

b)João estocou 85 caixas contendo 5 tubos de cola cada uma. Quantos tubos de cola
João estocou?
R:___________________________________________

c)Num supermercado há 264 caixas com meia dúzia de mamões cada uma. Quantos
mamões há ao todo?
R:___________________________________________

d)Em uma creche há 72 crianças. Cada criança tem meia dezena de brinquedos para
brincar. Quantos brinquedos há ao todo?

R:___________________________________________

e)Um feirante vendeu 139 caixas de pinhas.Em cada caixa havia 8 pinhas. Quantas
pinhas ele vendeu?

R:___________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
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PROF.:FÁBIA LUIZA EMISSÃO:25/05/2020

DEVOLUÇÃO:01/06/2020

Aluno(a):________________________________________________________________
Conforme já estudamos, indígenas que aqui já viviam, portugueses, africanos,
italianos, espanhóis, sírios,libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o
Brasil deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições
e em muitas outras características culturais do nosso país.
A seguir, vocês vão ler um texto muito interessante sobre a influência italiana no
nosso hábito alimentar.

1)De acordo com o texto, responda:
a)Quem trouxe a receita de pizza para o Brasil?
R:___________________________________________________________________
b)Qual é a receita mais tradicional de pizza?
R:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
c)Como os brasileiros adaptaram a receita de pizza?
R:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d) Você gosta de pizza? Qual é a sua pizza favorita?
R:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2)Para finalizar nosso estudo sobre as heranças culturais brasileiras, faça uma pesquisa
sobre os hábitos alimentares herdados de outros povos.Recorte e cole figuras de
alimentos e escreva abaixo de quem foi que herdamos o hábito de comer esses
alimentos que você colou.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ARTE
TURMA:4º ANO G.R.

PROF.:FÁBIA LUIZA EMISSÃO:25/05/2020

DEVOLUÇÃO:01/06/2020

Aluno(a):________________________________________________________________
Observe as direções das linhas:

Pinte de vermelho as linhas horizontais e de azul as verticais.

Observe o desenho abaixo. Ele está todo preenchido com linhas.Pinte-o.

Agora é hora de criar! No espaço abaixo crie um desenho e preencha-o com linhas,
usando seus lápis coloridos.

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

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

Emissão em: 25/05 – Devolução: 01/05

Vamos testar nossos conhecimentos?
1) De acordo com os trabalhos realizados, responda.
a) O que é uma alimentação saudável?

b) Fazer atividade física ajuda nossa saúde? Explique.

1) Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a) ( ) A principal característica do vôlei é o uso das mãos.
b) ( ) Para jogar vôlei tem que ter uma rede.
c) ( ) Para jogar vôlei tem que ter duas redes.
d) ( ) Marca ponto no vôlei quando o adversário deixar a bola encostar no chão.
e) ( ) No jogo de vôlei não pode segurar a boa.
f) ( ) No jogo de vôlei pode segurar a bola.
g) ( ) No jogo de vôlei só pode dar três toques na bola.
h) ( ) Usa-se o saque para colocar a bola em jogo.

Observação: Copie as atividades no verso da folha.

