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ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 
PERÍODO:     08/06/20    A   10/06/20 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES: Língua Portuguesa  
 

 

1) Observe essa tirinha e responda as questões abaixo:  

 
a) Qual é o tema principal deste texto?______________________________ 
_______________________________________________________________ 
b) Por que você acha que Cebolinha está pescando esses objetos em vez de 
peixes? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
c) Por que os peixinhos chamaram o Cebolinha de lixeiro? _____________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
d) O que acontece com o meio ambiente quando tem poluição? _________ 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2) Escreva entre os parênteses M para os substantivos masculinos e F para 
os substantivos femininos. 
(   ) café        (   ) natureza      (   ) sapato     (   ) poluição     (   )  lixeiro 
(   ) peixe       (   ) Cebolinha     (   ) animais   (   ) turma       (   ) reciclagem 
3) Classifique as palavras abaixo quanto ao encontro vocálico (hiato, 
ditongo, tritongo). 
a) fauna________________________           
c) poluentes ____________________ 
b) biodiversidade_________________        
d) limoeiro ______________________ 
 
 
 
4) Assinale com um X a coluna correta de acordo com o substantivo 
destacado. 
Substantivos Concreto Abstrato 

Paula é calma.   
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O menino abriu a janela.   

Estou com preguiça.   

Você foi ao casamento?   

 
 Fonte: http://promaluzinha.blogspot.com 
 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 
PERÍODO:     08/06/20 A 10/06/20 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES: Matemática  
 

 
1) Analise a tabela abaixo. 

Material Reciclado Preço Por Quilo 

Papelão R$ 0,25 

Latinha R$ 2,10 

Cobre R$ 18,00 

Metal R$ 12,00 

Vidro R$ 0,38 

Pet R$ 0,90 

Jornal R$ 1,00 

Plástico R$ 1,50 

 
a) Se uma pessoa recicla 5 Kg de latinha e 2 Kg de vidro, quanto receberá?        

Cálculo 
 
 
 
 
 
 

Resposta 
 
 
 
 
 

 

2) Barreto tem uma coleção de  2.607 tampinhas de garrafa. Este número é 
composto por: 

a) (    ) 2 unidades de milhar, 6 centenas e 7 unidades 

b) (    ) 2 centenas, 6 dezenas e 7 unidades 

c) (    ) 2 unidades de milhar, 6 centenas e 7 dezenas 

3) O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho, porém foi 
criado pela Assembléia Geral das Nações Unidas (Suécia), na resolução 
XXVII de 15 de dezembro de 1972 e tem o objetivo de conscientizar a 
respeito da importância de preservar os recursos naturais.                                                                             
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a) Quantos anos completarão essa resolução?___________________        
Cálculo 

b) Escreva por extenso o número da resolução XXVII. ____________ 

__________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 
PERÍODO:     08/06/20 A 10/06/20 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES: Geografia e Ciências 
 

 

Queridos alunos, pais e responsáveis: 

 Nestes tempos de pandemia, precisamos avaliar quais são as prioridades 

em nossas vidas. A questão da preservação do Meio Ambiente é uma delas. 

 Para exercitarmos, pensamos em desenvolver, com vocês, duas atividades 

práticas sobre o assunto, mas antes sugerimos à você, se tiver acesso a internet,  

assista os vídeos: ES Rural: Moradores unidos pela proteção de nascentes no 

interior capixaba (https://youtu.be/IMza-optNPs) e o outro: Como separo o meu 

lixo doméstico  (https://youtu.be/g6cnOIODIYc) para entender como pequenas 

ações que podemos realizar no dia a dia com nossa família fazem a diferença 

para a natureza. 

 Vamos às atividades práticas? A primeira atividade sugerimos que vocês, 

alunos, com alguém da família, façam a separação do lixo doméstico e a segunda 

atividade, convide um adulto para que, junto com você, plantem sementinhas no 

quintal de sua casa. Pode ser sementes de maracujá, abóbora, laranja, mamão, 

goiaba ou outras sementes que tem em casa. Acredito que crescerá plantas muito 

bonitas e enfeitarão o lugar. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/g6cnOIODIYc
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Lembrem-se também alunos! 
 
A experiência sobre Permeabilidade do solo marcada para o dia 10 de junho com 
o objetivo de observar a relação infiltração/retenção da água no solo, continua 
valendo. Nesta data estarei colocando as orientações no grupo para vocês 
realizarem a tarefa. Vocês terão 10 dias para executarem a mesma. 
Os materiais necessários: Amostras de solo (arenoso, argiloso e humífero), 
tesoura, 03 garrafas “pet” (uma para cada amostra de solo), algodão (um pedaço 
para cada garrafa), 3 copos descartáveis de 400 mL (um para cada garrafa), água 
suficiente para encher os copos. 
Não deixe para ultima hora! 
 
Estamos com saudades. 
Se cuidem e até breve. 
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ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 
PERÍODO:     ___/___/_____ A ___/___/_____ 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES: História 
 

 

Conhecendo a natureza 
 
Quando falamos em natureza, logo pensamos em elementos naturais, como 

plantas, água dos rios ou dos mares, vento, luz e calor do sol  e os animais, como 

pássaros, peixes e o ser humano. 

A natureza também está presente nos objetos e nas construções que observamos 

em nosso dia a dia, que são feitos com materiais retirados do meio ambiente.  

 

 

1) Observe a imagem e responda as questões: 
 
 

 
https://images.app.goo.gl/2ovCrU1nZuuf83gaA 
 
 

A) A imagem representa um ambiente atual ou antigo? Por quê? 
B) Destaque os objetos do nosso dia a dia que são produzidos com materiais 

retirados da natureza: 
C) Qual elemento da imagem mostra a preservação do meio ambiente? 

https://images.app.goo.gl/2ovCrU1nZuuf83gaA
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ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 

PERÍODO:     08/06/20 A 10/06/20 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES:  Arte  
 

Arte - Meio Ambiente 

O Meio Ambiente é a soma total do que está em 
torno de algo ou alguém. O meio ambiente é o lugar 
onde se desenvolve a vida na terra, é a natureza com 
todos os seres vivos e não-vivos que nela habitam e 
interagem. É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o 
solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres 
humanos, entre outros. O ambiente proporciona 
condições para o desenvolvimento e crescimento de 
todos os seres vivos. 

Falar sobre o meio ambiente nunca esteve tão em alta quanto atualmente. A 
cada dia aumenta a preocupação das pessoas em preservar o nosso planeta. 
Porém, infelizmente, ainda não são todos que têm essa preocupação. Talvez a 
falta de conhecimento seja o principal motivo que leva as pessoas a não cuidarem 
do meio ambiente como ele merece. 

Nosso planeta está mudando e precisamos ajudá-lo a mudar para melhor. 
Existem várias coisas que afetam o nosso planeta de uma forma negativa, mas a 
boa notícia é que todos podem ajudar a fazer a sua parte e ajudar na preservação 
do meio ambiente como: economizar eletricidade, separar o lixo e também 
economizar água, são apenas alguns exemplos que podemos praticar em nossa 
casa, assim estaremos de alguma forma protegendo o nosso Meio Ambiente. 

Vou deixar esse link https://www.youtube.com/watch?v=nGNHvhqTq7k 
com um pequeno filme: Tainá e os heróis da Amazônia. 

Atividade 
Fica, agora, lançada a proposta. Sei que esta não é a semana do meio 

ambiente, nem é dia de nenhum evento ecológico específico. Mas, pelo fato de 
nos relacionamos diariamente com a natureza, escolha um lugar na sua casa, 
pense em um espaço do meio ambiente que você gosta e faça um lindo desenho 
no seu caderno, use a sua criatividade e imaginação. Se puder, tire fotos ou faça 
um vídeo de você com sua bela obra de arte e envie para mim! Irei amar receber! 
Estou aguardando! Bons Estudos! 
Fonte: https://meioambiente.culturamix.com/natureza/resumo-sobre-meio-
ambiente 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nGNHvhqTq7k
https://meioambiente.culturamix.com/natureza/resumo-sobre-meio-ambiente
https://meioambiente.culturamix.com/natureza/resumo-sobre-meio-ambiente
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ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 
PERÍODO:     08/06/20 A 10/06/20 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES: Ensino Religioso  
 

 

 


