
ROTEIRO 5 – 4º ANO 

 

DATA DA ENTREGA: 02/10/2020 

DATA DA DEVOLUÇÃO: 16/10/2020 

 

Este Roteiro pode ser enviado até a data de devolução para 

o e-mail da turma: 

cepaequartoano@gmail.com 

Envie preferencialmente em formato pdf. Se enviar fotos, 

verifique se elas estão de boa qualidade. 

 

Visite diariamente o nosso site: 

www.cepaequartoequinto.com  

Nele colocamos recados, roteiros, postagens no blog, 

vídeos no YouTube e muito mais. 

Queremos ver os comentários no nosso blog! 

 

Visite também periodicamente o site do CEPAE 

www.cepae.ufg.br para se manter informado(a). 

 

Bons estudos! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Realizar na semana do dia 05 de outubro 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – Leia o texto para entender quem são os fungos. Retorne ao Roteiro 3 e relembre-

se de como realizar uma boa leitura. 

QUEM SÃO OS FUNGOS? 
 

Bolores, mofos, cogumelos, leveduras, orelhas-de-pau, champignon e shitake são tipos 

de fungos. Mas quem são os fungos? 

Fungos são um grupo de seres vivos diferente de plantas, animais e bactérias. Existem 

fungos microscópicos, como as leveduras usadas para fazer a massa do pão crescer. (É o 

fermento biológico!) Elas são fungos unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula. 

Os fungos microscópicos, como as leveduras, são microrganismos. Também existem fungos 

visíveis a olho nu como o orelha-de-pau que vemos nos troncos de árvores ou o champignon, 

ingrediente do estrogonofe.  

Tem gente que pensa que os fungos são plantas pois não se locomovem e são 

encontrados nos mesmos ambientes delas. Mas fungo não é planta! Para começar, os fungos 

não são capazes de produzir o próprio alimento como os vegetais. Por outro lado, os fungos 

não têm boca como os animais, então como se alimentam? Os fungos têm um jeito próprio 

de se alimentar: eles produzem substâncias que liberam no ambiente e digerem folhas, restos 

E seguimos a viagem investigativa sobre os microrganismos. Próxima parada: os fungos! Anime-

se, porque tem muito conhecimento por aqui! 

Visite o nosso site www.cepaequartoequinto. Colocamos áudios com orientação das atividades! 

A atividade 4 é um experimento que demora alguns dias de observação. Por isso, monte o 

experimento, se possível, na segunda feira dia 05/10. 
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de animais, fezes e outros tipos de matéria orgânica. Depois os fungos absorvem os nutrientes 

utilizando-os para crescer e ter energia. Dessa forma, fungos e bactérias participam da 

decomposição da matéria orgânica, liberando no solo nutrientes que antes estavam na matéria 

orgânica morta. São, portanto, seres vivos decompositores.  

 
Fungo orelha-de-pau 
Fonte: Wikimedia Commons 

 
A levedura é um fungo 
microscópico. A imagem é a 
Saccharomyces cerevisiae, levedura 
utilizada na fabricação do pão. 
Aumento:100 vezes. 
Fonte: Wikimedia Commons 
 

 

ATIVIDADE 2 – Leia o texto “Os Fungos” da página 30 do livro didático. 

ATIVIDADE 3 – Tenho certeza que você aprendeu muito sobre os fungos com a leitura dos dois 
textos. Agora você vai ajudar a Eteolinda. Mas antes ela vai se apresentar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Apresentação feita! Então agora é hora de responder à pergunta da nossa amiga ET: 

“Fui à floresta perto do CEPAE e vi uns troncos caídos, com umas coisas 
estranhas. Me disseram que era um fungo chamada orelha-de-pau. 

Orelha eu sei o que é, mas fungo não tenho ideia.  

Colega do CEPAE, o que é um fungo?” 

Oi, amiguinhas e amiguinhos! 
Sou a Eteolinda, uma 

moradora do planeta 
Perguntolândia. Sou muito curiosa 

e sempre venho às aulas de 
Ciências do CEPAE para aprender. 
Não sei quase nada do planeta de 

vocês, por isso peço que me 
expliquem direitinho tudo o que 

eu perguntar. 
Um abraço! 
Eteolinda 
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Lembre-se: Eteolinda precisa de uma explicação completa. Revise as informações dos textos para 
elaborar uma resposta top das galáxias. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 - Hora do Experimento! 

PERGUNTA: O que acontece com o pão úmido depois de uns dias? 

Objetivo: verificar o aparecimento de fungos em alimentos. 

Material: 2 potinhos ou pratos plásticos, 1 copo com água, 2 fatias de pão. 

?Peça a ajuda de um adulto para montar o experimento. 
Como fazer: 

1. Coloque cada pão num potinho separado.   

2. Umidifique as fatias de pão com a água do copo. 

3. Separe um potinho com pão e coloque em algum lugar seguro. Escreva um aviso em um pedaço 

de papel e coloque perto. Exemplo: “Experimento de Ciências: por favor, não mexer.” 

4. O outro potinho você colocará dentro da geladeira. Escreva também o aviso. 

5. Espere seis dias e observe o que aconteceu. Depois observe no sétimo, oitavo e nono dias. 

6. Registre suas observações no quadro abaixo. 

7. Faça um desenho do resultado de cada pote no último dia de observação. 

Obs.: Como está muito seco, você precisará de jogar um pouquinho de água no pão todo dia para 

manter a umidade.  
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O que você acha que vai acontecer com cada fatia de pão? Elabore a sua HIPÓTESE: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Resultado: descreva o que você observou em cada dia, isto é, escreva o aspecto de cada fatia de pão 
no sexto, sétimo, oitavo e nono dias da experiência. 
 Pote 1 

Pão 
Pote 2 
Pão na geladeira 

Dia 6  

 

 

 

Dia 7  

 

 

 

Dia 8  

 

 

 

Dia 9  

 

 

 

Desenhos: represente com desenhos o aspecto de cada fatia de pão no nono dia. 

Pote 1 – Pão no ambiente Pote 2 – Pão na geladeira 
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Analisando os resultados: 

a. Ao final de nove dias houve diferença na aparência das fatias de pão comparando a como elas 
estavam no primeiro dia?  Descreva o que você observa em cada fatia ao final do experimento. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Houve diferença no resultado no nono dia na aparência das fatias de pão colocadas no ambiente e 
na geladeira? Explique.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. Se você tiver encontrado diferenças nos pães dos potes, como você explica essas diferenças? Pode 
ser hipótese, ok? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Leia como foi incrível a descoberta da penicilina, um antibiótico muito utilizado até hoje. 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR:  

Se você tiver oportunidade, assista aos vídeos: 

1. “Como surge o bolor do pão?” do canal Ciência Explica, disponível em: https://ggle.io/3TDl 

2. “Você sabia que leveduras não servem só para fazer pão?” do canal do canal Instante Biotec, 

disponível em: https://ggle.io/3TDo 

3. Descubra como a penicilina, um antibiótico utilizado até hoje, foi descoberto! 
 

 
 

É importante saber: o bolor é um tipo de fungo que aparece nos alimentos. Os 
fungos, juntamente com as bactérias, participam da decomposição dos restos 
dos seres vivos. Quando uma banana fica esquecida e apodrece, fungos e 
bactérias estão agindo nela, decompondo-a. No ambiente natural o processo de 
decomposição acontece a todo tempo: fungos e bactérias agem sobre a matéria 
orgânica morta liberando nutrientes no solo que serão aproveitados por outros 
seres vivos. 
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Do pão estragado à farmácia 
Entenda como Alexander Fleming descobriu o primeiro antibiótico 

  
 Você chega na cozinha e encontra um pão velho e cheio de bolor. Eca! Trate de 

jogá-lo fora. Mas, antes, saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer 
entender como? Para isso, vamos conhecer um 
pouquinho da vida de Alexander Fleming, cientista 
conhecido como pai da penicilina. 

 Ele nasceu em Lochfield, na Escócia, 
no dia 6 de agosto de 1881, e morou em uma 
fazenda com sua mãe e irmãos até os 13 anos, 
quando se mudou para Londres, na Inglaterra. Anos 
mais tarde, ingressou no curso de medicina na 
Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, 
começou a se dedicar ao estudo de substâncias 
capazes de combater bactérias. 

 A sua descoberta mais famosa – a 
penicilina – aconteceu em 1928, quando Fleming 
saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-
organismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam 
contaminadas com bolor – um fungo do tipo Penicillium que cresce também no pão velho. 
Você já deve estar achado que essa história é uma eca só… 

 Mas o que podia ser apenas uma coisa nojenta era na verdade um poderoso 
antibiótico. Fleming notou que, ao redor das colônias de fungo, não havia mais bactérias. 
Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia uma substância com efeito 
bactericida: era a penicilina, até hoje muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro 
antibiótico da história e já salvou muitas vidas! 

 As descobertas de Fleming podem parecer sorte porque aconteceram por 
acaso. Mas, se não fosse o seu olhar atento e curioso, talvez não tivéssemos a solução para 
tantas infecções. Por isso, siga seu exemplo e esteja sempre atento – ainda tem muita coisa 
por aí para você descobrir! 
Fonte: Fernanda Turino, Ciência Hoje das Crianças Online. Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/do-pao-
estragado-a-farmacia/  

 
 

Espero que você tenha gostado de montão das atividades! 
Até semana que vem, no Roteiro 6! 

Abraço cheio de carinho, 
Profª Flávia 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05 

 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno(a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 05 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 05/10 

 

Oie.. 

Como estão os estudos? Fico muito feliz com esse retorno e diálogo com vocês. 

Logo logo estaremos juntos (as) novamente.  

Mas enquanto isso seguimos por aqui, ok? 

Seguiremos aprendendo sobre o elemento da cultura corporal: jogos competitivos e 

cooperativos. 

 

 

1) Os jogos cooperativos têm como objetivo a participação de todos e todas, 

permitindo que as pessoas joguem umas com as outras em vez de contra as outras, 

pois o outro é sempre visto como parceiro (a) e não como adversário. Os jogos 

cooperativos nos ajuda a perceber a importância do coletivo, do auxílio mútuo, da 

colaboração, e permite que a gente pense nos nossos colegas, familiares, e todos 

da sociedade de maneira mais solidária. Nas figuras abaixo, identifique marcando 

com um “x”, situações que os jogos cooperativos podem nos auxiliar a termos um 

comportamento mais colaborativo. 
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2) Já nos jogos competitivos, o objetivo é evitar que o adversário atinja a mesma 

meta, sendo que apenas uma equipe seja vencedora, de modo que nem todos são 

beneficiados. Há também a exclusão daquelas crianças que não tiveram 

oportunidade de conhecer e aprender sobre determinados esportes, e só há 

trabalho em conjunto dentro da equipe. Entretanto, quando estamos em um jogo 

competitivo temos que entender que só há jogo porque há uma equipe adversária. 

Se machucamos ou faltamos com respeito àqueles (as) que estão ali jogando 

“contra” a nossa equipe, não teremos com quem jogar. Concordam? 

Dos jogos competitivos que você já vivenciou na escola, qual foi o 

comportamento mais desrespeitoso que a outra equipe já fez com você ou com a 

sua equipe? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Já ouviu falar na expressão “Fair Play”? Sabemos que nos jogos competitivos a 

grande maioria dos jogadores e jogadoras ficam ansiosos para ganhar, sair 

vitoriosos (as) e com isso acabam desrespeitando as regras, machucando quem 
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está jogando, xingando e sendo grosseiro até com os colegas do próprio time. Mas 

sabemos que nem todos (as) são assim, certo? Por mais que haja competição, a 

vontade de participar e vencer, sabe-se que as regras servem para proteger quem 

está jogando e também garantir que tenha igualdade de participação durante o 

jogo. Deste modo, alguns jogadores e jogadoras deixam de lado o famoso “vencer 

a qualquer custo”, e praticam a lealdade e honestidade como uma das regras mais 

importantes. O Fair Play é caracterizado por aqueles e aquelas que durante o jogo 

são honestos, que aceitam as regras e respeitam os outros e por si próprio. Crie 

uma história nas linhas abaixo na qual deve estar presente as seguintes palavras: 

jogo competitivo, honestidade e Fair Play. Seja criativo (a)!!!! Escreva e 

desenhe!!! Não esqueça de contar uma história bem legal (pode usar a imaginação 

ou algo que já aconteceu como você também). 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4) No roteiro 01, apresentei para vocês uma nova brincadeira que aprendi: “marco 

polo”. Sugeri que vocês brincassem com os familiares ou outras pessoas que vocês 

estão convivendo. O objetivo da brincadeira era similar à do pique pega, 

entretanto, o pego deveria estar vendado e utilizar a fala e a audição para ajudá-lo 

a encontrar os colegas. Algumas pessoas nascem ou adquirem a deficiência visual 

ao longo da vida, seja por alguma questão fisiológica, acidentes, etc., de modo 

que ela necessita aprender a viver, caminhar, brincar, comer, tomar banho sem 

nada ver. Alguns deficientes sofrem preconceito, são excluídos, e quando não 

temos ajuda e amigos (as) tudo fica mais difícil, até mesmo para quem não tem 

deficiência. Vamos fazer uma experiência? 

Escolha uma atividade (caminhar, comer ou brincar), convide seus familiares e a 

vivencie um dessas atividades de olhos vendados. É IMPORTANTE QUE 

VOCÊ NÃO FAÇA SOZINHO PARA QUE NÃO SE MACHUQUE. Você 

pode vendar os olhos e pedir auxílio de alguém para caminhar te avisando onde 

há degrau, ou algum objeto no caminho:  

 

 
 

Você pode também vendar os olhos do irmão (ã), primo, avó, por exemplo, a 

ajudá-la a almoçar. A intenção desta atividade e exercitar o respeito, a cooperação 

e entender a importância de ajudar aqueles que precisam do nosso auxílio. Relate 

a experiência abaixo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Até a próxima!! 

Beijo grande, 

Profª Valleria. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 5 

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Período de realização da atividade: 05 a 09 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

 

Olá! Espero que tudo esteja bem. 

Você já escutou a canção Pipa no blog 

https://www.cepaequartoequinto.com/biblioteca-de-audio? Se ainda não, preciso que você 

ouça porque esse roteiro está formulado a partir dos áudios dessa canção que lá estão. Os 

áudios que estarão no blog serão nossa Playlist. Cada áudio será uma faixa, ok? Por 

exemplo, a faixa 1 é: Pipa – prof. Telma; a faixa 2 é: Pipa – Raíssa, Débora, Pamella e 

Thaís – são os nomes das estagiárias de música que produziram esse áudio. Outras faixas 

surgirão à medida que formos produzindo novos áudios e avançando em nosso estudo 

musical. 

A partir desses áudios vamos construir alguns conceitos que nos ajudarão a 

compreender e executar algumas músicas produzidas aqui no estado de Goiás. Vamos 

começar pelos seguintes conceitos: compositor, arranjador, canção e timbre. 

Compositor 

No roteiro nº 4 apresentei uma canção composta por mim. Se eu a criei, eu sou sua 

compositora. Compositor é, então, a pessoa que cria músicas. 

 

https://www.cepaequartoequinto.com/biblioteca-de-audio
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Arranjador 

Você se lembra da quantidade de instrumentos que temos na nossa sala de música 

do Cepae? Será que, além do teclado, eu poderia ter utilizado mais instrumentos em minha 

canção Pipa?  

Para utilizar mais instrumentos eu precisaria pensar em como cada um deles 

participaria da canção. Ou seja, eu teria que criar trechos musicais que combinem com a 

canção e indicar em quais momentos os instrumentos tocariam. Essa é a função do 

arranjador. Criar o quê e em quais momentos cada instrumento deve tocar em alguma 

composição musical já existente. É como se a composição fosse uma casa sem móveis. O 

arranjador pensaria quais móveis usaria e como eles estariam distribuídos pela casa. 

O compositor pode ser o arranjador da sua própria composição ou delegar a outra 

pessoa essa função. 

Canção 

As músicas podem ter ou não letra. Quando ela tem letra, é uma canção. Você 

recebeu a letra da canção Pipa e depois a ouviu cantada por mim.  

Timbre 

Imagino que quando você ouviu a faixa 1 da nossa Playlist deve ter reconhecido o 

som da minha voz e o som do teclado mesmo sem a imagem. Isso aconteceu porque você 

conhece o som da minha voz e o som do teclado. A esse som damos o nome de timbre.  

O timbre está relacionado com as características do material do corpo sonoro que 

produz o som. Eu sou um corpo sonoro e possuo características pessoais que fazem com 

que minha voz tenha o timbre que ela tem. Isso ocorre com cada um de nós. Então, cada 

um de nós tem um timbre de voz diferente do outro porque cada um de nós é um corpo 

sonoro com características próprias. Quem nos conhece, reconhece o timbre de nossa voz 

mesmo que não esteja nos vendo, apenas escutando nossa fala ou canto. 

O mesmo ocorre com os instrumentos musicais. Metalofones, por exemplo, têm sons 

diferentes de xilofones porque possuem corpos sonoros diferentes. Os metalofones são 

corpos sonoros feitos basicamente de madeira e metal. Os xilofones são corpos sonoros 

feitos basicamente de madeira. Ou seja, são corpos sonoros com características diferentes 

e, portanto, produzem sons diferentes. Esses sons são seus timbres 
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ATIVIDADES 

Vá até nossa Playlist e ouça a Faixa 2: Pipa – Raíssa, Débora, Pamella e Thaís. Você 

verá que é a canção Pipa, mas com uma roupa nova dada pelas estagiárias Raíssa, 

Débora, Pamella e Thaís. Ou seja, elas fizeram um arranjo para minha canção.   

Depois de ouvir, tente responder as seguintes questões: 

1. Quem é a compositora dessa canção? 

_______________________________________ 

2. Quem são as arranjadoras dessa canção? 

_________________________________________________________ 

3. Por que ela é chamada de canção? 

__________________________________________________________ 

 

4. Quantos timbres aparecem em sua execução e quais são eles? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tenho uma boa notícia para você. Um vídeo desse áudio em breve estará 

disponível em nosso blog. Depois de assistir você poderá checar suas respostas 

assistindo a esse vídeo. Legal, né? 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

MATEMÁTICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro 

Realizar atividades na semana do dia 05 de outubro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem!  No roteiro anterior vimos o 

conceito de unidade, dezena, centena e milhar. Agora iremos fazer alguns 

cálculos matemáticos para saber como anda o seu conhecimento nessa área. 

Se preferir, utilize o rascunho (no final do roteiro) para fazer os cálculos.  

Ao realizar as atividades propostas nesse roteiro, peça ao seu 

responsável que digitalize o material e me encaminhe via e-mail. O e-mail 

específico para a entrega dos roteiros é cepaequartoano@gmail.com 

Fique atento: A data de entrega do roteiro de nº 05 é dia 16 de 

outubro, mas você pode entregar antes, via e-mail, caso preferir. Peço que, 

ao enviar o e-mail, encaminhe os roteiros de todas as disciplinas em conjunto 

e identifique-se ( no campo Assunto) com nome e turma (exemplo: 

Pedro_4B). 

Você também poderá entregar essa atividade presencialmente, no 

CEPAE, na data e hora estipulada pela coordenação. Para ficar por 

dentro dos comunicados e datas, acompanhe o site oficial do CEPAE .  

Obs: Segue, em anexo, a correção dos exercícios dos roteiros 

anteriores. 

Tudo certo? Então vamos lá!  

Prof. Iury Sparctton 
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1- Num trem de ferro viajam 252 passageiros em pé e 180 passageiros sentados. 

Quantos passageiros há no trem? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2- Para uma festa, foram compradas 5 dúzias de rosas, 2 dezenas de hortênsias e 1 

centena de lírios. Quantas flores enfeitaram a festa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3- Chiquinho coleciona carrinhos. Ele possui 5 dezenas de carros vermelhos, 70 

unidades de carros amarelos e 3 centenas de carros azuis. Quantos carrinhos 

Chiquinho possui em sua coleção? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4- Uma indústria tem 3027 funcionários que trabalham durante o dia e 1203 

funcionários que trabalham à noite. Quantos funcionários tem essa fábrica? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   
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5- Uma farmácia vendeu 152 caixas de remédio na segunda-feira, 96 caixas de 

remédio na terça-feira e 254 caixas de remédio na quarta-feira. Quantas caixas 

de remédio foram vendidas nos três dias?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6- Observe a tirinha abaixo: 

 

Armandinho é uma criança questionadora e sempre procura sanar suas dúvidas 

com as pessoas mais experientes. Armandinho está ansioso para voltar a brincar com 

seus amigos e abraçar pessoas queridas, mas compreende que precisamos ter cautela 

nesse momento, pois estamos passando por um momento frágil de reclusão social.  

 

No dicionário busque pelas palavras CONTÁGIO, SANAR e CAUTELA e escreva 

abaixo, de forma resumida, o significado dessas palavras. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7- O que você entende por reclusão social?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8- Nesse momento de pandemia, muitas pessoas não têm o privilégio de ficar em 

suas casas, longe das aglomerações. Converse com sua família e responda: Por 

que algumas pessoas não podem ficar o tempo todo em casa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9- É importante compreendermos a situação em que nos encontramos e fazer o 

possível para evitar que o coronavírus seja transmitido. Se cada um fizer da sua 
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parte, contribuiremos para o bem coletivo. Converse com sua família sobre esse 

assunto e enumere algumas ações que você pode fazer para evitar a transmissão 

da COVID-19. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

10- Antes de continuar, leia a tirinha da página 3 novamente.  

Sabendo que ainda não estamos seguros, Armandinho foi a farmácia e comprou 

4 máscaras e 2 frascos de álcool em gel. Veja, no quadro abaixo, os preços de cada 

produto:  

TABELA DE PREÇOS 

Produto Preço unitário (R$) 

Máscara R$ 8,00 

Álcool em gel R$ 13,00 

Agora responda: 

 

a) Quanto Armandinho gastou com os frascos de álcool em gel? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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b) Quanto Armandinho gastou com as máscaras? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c) Quanto Armandinho gastou ao todo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d) Armandinho pagou pelos produtos com uma nota de R$ 50,00 e uma nota de R$ 

20,00. Quanto Armandinho recebeu de troco? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 6. 

Bons estudos! 

Prof°. Iury 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS! 

No intuito de aprofundar os seus conhecimentos, caso for possível, acesse a 

plataforma do Youtube e assista ao seguinte vídeo: 

Título do vídeo: Subtração com zero e adição com zero 

Conteúdo: Adição e subtração; 

Canal no Youtube: Revisão de aula 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fSyMohSdaBs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTX--0gVtevxTnoemJfkHTA
https://www.youtube.com/watch?v=fSyMohSdaBs
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RASCUNHO 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ROTEIROS ANTERIORES 

ROTEIRO 3 

1. Resposta pessoal. 

Espera-se que o aluno responda, ao seu modo, a importância de prestar atenção no momento da escrita de um texto 

2.  Resposta pessoal. 

3. Resposta pessoal. 

4.  

2+3+2+1 = 8 bananas 

Cada macaco come 8 bananas por dia. O Doutor irá precisar, por dia, de 96 bananas para alimentar os 12 macacos. 

5.   

 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Quantidade de macacos 10 10 10 10 10 10 12 

 O Doutor recebeu 72 macacos em uma semana 

6.  Os alunos ainda não possuem conhecimentos aprofundados em relação a operação de multiplicação. 

Entretanto, espera-se que eles, ao seu modo, desenvolvam estratégias para resolver esse exercício.  

Como são 72 macacos por semana e temos um quantitativo de 7 semanas, a resposta seria 72x7 = 504. 

O Doutor recebeu 504 macacos ao fim de 7 semanas. 

7.  1 dúzia equivale a 12 unidades. 

8.  Ovos, laranjas e etc. 

9.   

Os alunos ainda não possuem conhecimentos aprofundados em relação a operação de divisão. Entretanto, espera-se 

que eles, ao seu modo, desenvolvam estratégias para resolver esse exercício.  

2 dúzias = 24 bananas 

Se são 6 macacos, cada macaco poderá comer 4 bananas. 

10.  6x42 = 42 

O Dr. Quaresma pagou R$ 42,00 por 6 dúzias de banana. 

11. O Dr. Quaresma receberia R$ 58,00 de troco, caso pagasse com uma nota de R$ 100,00. 

12. 11 – 3 = 8 

A diferença é de R$ 8,00 

13. Resposta pessoal. 

Espera-se que o aluno responda, ao seu modo, sobre a relação de mercado denominada oferta-procura. 

14. Resposta pessoal. 

Espera-se que o aluno, ao seu modo, faça aproximações com o conceito de inflação, oferta-procura, 

demanda de mercado, escassez de matéria prima e etc. 

15. 103: cento e três; 

105: cento e cinco; 

230: duzentos e trinta; 

703: setecentos e três; 

860: oitocentos e sessenta. 

16. Uma história com mil cento e trinta e sete macacos. 

17. Uma história com novecentos e noventa e sete macacos. 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ROTEIROS ANTERIORES 

ROTEIRO 4 

Página 24 

1. a) 828 

1ª ordem: 8 unidades 

2ª ordem: 2 dezenas ou 20 unidades 

3ª ordem: 8 centenas ou 800 unidades 

b) 217 

1ª ordem: 7 unidades 

2ª ordem: 1 dezena ou 10 unidades 

3ª ordem: 2 centenas ou 200 unidades 

c) 304 

1ª ordem: 4 unidades 

2ª ordem: 0 dezena  

3ª ordem: 3 centenas ou 300 unidades 

2. a) 999 

b) 100 

c)102 

d)987 

3. a) O número representado foi 135. Ele tem 

3 ordens. 

b) O algarismo da 3ª ordem desse número 

é 1 e o valor dele é 100. 

c) A escrita desse número por extenso é 

cento e trinta e cinco. 

d) O sucessor desse número é 136 e o 

antecessor dele é 134. 

 

Página 26 

1. 2863 = 2000 + 800 + 60+ 3 

2. a) 1782 = 1000 + 700+ 80+ 2 

b) 2497 

1ª ordem: 7 unidades 

2ª ordem: 9 dezenas ou 90 unidades 

3ª ordem: 4 centenas ou 400 unidades 

4ª ordem: 2 unidades de milhar ou 2000 

unidades 

Leitura: Dois mil, quatrocentos e noventa e 

sete.  

3. 1969 

4. 2020 – 1969 = 51 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05  

  

DATA DE ENVIO: 02 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 16 de outubro de 2020 

Realizar no período de: 02 à 05 de outubro de 2020  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Agora que vocês conheceram no roteiro anterior e no livro didático de Geografia, o 

que é um município e quais suas funções. Nós vamos estudar agora sobre os elementos 

da cartografia, o mundo dos mapas, questões de orientação e localização. Vocês sabem 

o que é um mapa? Acham que os mapas são importantes? Será que os mapas, as 

localizações, orientações, fazem parte do nosso dia-a-dia?  Pensando nessas perguntas, 

escrevi um texto bem interessante para vocês sobre nossa Cartografia.  

 

 

Oi alunos e alunas, tudo bem com vocês? Nos roteiros 3 e 4, 

estudamos um pouco sobre o município. Então, agora vamos 

estudar elementos da cartografia.  

Um grande abraço da profª Laís  



 

DISCIPLINA GEOGRAFIA                       ROTEIRO 05 2 

 

 

 

         UMA PEQUENA HISTÓRIA DO MUNDO DOS MAPAS  

 

 

[...] O mapa é a certeza de que existe O 

LUGAR (Poesia Legenda com a palavra 

mapa, de  Adélia Prado,2006, p. 47) 

 

Esse desenho feito pela aluna romena Larisa Guriţǎ, chamado “Nós 

Adoramos Mapas”, mostra como os mapas estão presentes no nosso cotidiano e são 

muito importantes. Vários historiadores, dizem que os povos antigos sempre 

tiveram a preocupação em representar seu território, seus lugares. Os mapas do 

mundo Antigo, tinham representações em pinturas e objetos, as populações sempre 

faziam mapeamentos para se comunicarem, desenhavam muito em materiais como 

argila, areia, nas paredes de antigas cavernas. Mas, hoje, temos uma ciência que 

avança o tempo todo e nos mostra como a linguagem cartográfica está em nosso 

dia-a-dia, um exemplo bem comum é quando as pessoas usam o famoso sistema 

GPS para saber o trajeto de uma viagem de carro ou dos lugares por onde 

caminham. Por isso, os mapas além de representarem o mundo, fazem parte de 

nossas vidas.  
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1- Após a leitura do texto, o que você acha que pode ser representado em um 

mapa?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2- O que tem no caminho da sua casa até a escola? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3- Observe a tabela abaixo e monte a sua:  

   

Exemplo:  

Elementos do meu bairro  Função Cores que escolhi 

Praça Espaço de lazer Amarelo 

Cabelereiro  Serviço de beleza Azul 

Sorveteria  Comércio Verde 

       Fonte: tabela adaptada de PASSINI, Elza.  Alfabetização cartográfica e a aprendizagem de 

Geografia. São Paulo: Cortez, 2012. 
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Elementos do bairro Função Cor que escolhi 

   

   

   

 

 

4- Agora faça um desenho do bairro com os elementos da sua tabela, utilizando 

as cores que você escolheu.  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  CEPAE – UFG 

 

Viagens em diferentes espaços, tempos e formas 

 

Língua Portuguesa –                            4º ano___ 

Data de envio: 02 de outubro de 2020 

Data de entrega: 16  de outubro de 2020. 

Professora Dra. Márcia F. Torres Pereira  

 

Aluno(a): 

_____________________________________________________   

ROTEIRO DE ATIVIDADES 5 

 

O nosso livro de Língua Portuguesa do 4º Ano “Vem Voar” também nos 

ajudará a ler e a escrever histórias. 

 

Nos roteiros anteriores conhecemos algumas histórias e escrevemos também. 

Conhecemos a narrativa, a crônica e a poesia. Escrevemos bem quando nos 

dedicamos à leitura. Por isso, ao ler e escrever bem nós também pensamos 

melhor e podemos criar muitas coisas.  

 

Estou gostando muito das histórias que vocês me contam nos roteiros e hoje 

eu encontrei no livro de Língua Portuguesa, na página 40 e 41 uma narrativa 

de um escritor e poeta chamado Carlos Drumond de Andrade. O título da 

história é “Rick e a girafa”.  

 

Vamos ler? Leia em voz alta e prestando muita atenção.  

 

Agora, vamos pensar um pouquinho sobre a história e escrever as respostas 

com letra bem legível e bem feitinha. Use a borracha se precisar, observando 

se ela está limpa para não borrar o papel. 

1 – Você gostou do final da narrativa de Rick e a girafa ou preferia que ele 

fosse diferente? ___________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

2 – Em Rick e a girafa, a narrativa é contada por alguém que conhece até os 

pensamentos do personagem. Quem conta é o narrador e autor da história.  

O nome do autor é __________________________________________ 
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Você gostou desse jeito de a narrativa ser contada ou preferia que ela fosse 

contada de outra forma? Escreva sua opinião nas linhas abaixo: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3 – Em que lugar Rick encontrou a girafa? _________________________ 

________________________________________________________ 

4 - Quando ele encontrou a girafa? ______________________________ 

5 - O que Rick pretendia fazer? _______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6 – O Rick conseguiu o que ele pretendia fazer? Marque com um X a resposta 

correta e depois explique nas linhas abaixo: 

(     ) SIM   (     ) NÃO   (     ) Conseguiu apenas em parte 

Justifique sua resposta:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Vamos desenhar ilustrando algumas passagens da narrativa nos dois 

quadrinhos abaixo para compreender melhor o vocabulário.  

No primeiro quadrinho desenhe a primeira parte do texto e no segundo 

quadrinho a segunda parte.  
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Texto: 

O garoto mede a distância que vai do chão ao lombo, e julga-se em condições 

de vencê-la. Uma vez lá em cima, cavalgando o pescoço, e segurando-lhe os 

chifres, pedirá à girafa, depois de umas voltas pelo Jardim, que o leve por aí, 

percorrendo o mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, leia as frases abaixo com atenção e faça como se pede: 

 

Primeira frase: 

a) Presa a tanto tempo, a girafa há de estar ansiosa de liberdade.  

Marque as melhores respostas para substituir as palavras sublinhas sem 

mudar o sentido das frases.  

(    ) prisioneira  pode substituir   liberdade 

(    ) irrequieta    pode substituir   ansiosa  

(    ) confinada   pode substituir   presa 

(    ) aflita    pode substituir   ansiosa  

(    ) solta    pode substituir   presa  

Complete a frase da letra a) substituindo as palavras sublinhadas pelas 

melhores que você marcou  

______________ a tanto tempo, a girafa há de estar 

______________ de ___________________.  

 

Segunda Frase: 

b) Não será difícil transpor a cerca. Ela esperava que Rick lhe proponha 

aventura. 

(    ) ultrapassar  pode substituir  transpor 

(    ) fácil    pode substituir    difícil  

(    ) pular   pode substituir   transpor  
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(    ) complicado   pode substituir  

 difícil 

 

(    ) ofereça   pode substituir   proponha  

(    ) castigo   pode substituir   aventura 

(    ) façanha   pode substituir   aventura 

 

Complete a frase da letra b) substituindo as palavras sublinhadas pelas 

melhores que você marcou  

Não será ________________    ______________  a  cerca. Ela 

esperava que Rick lhe ________________    ________________. 

 

Você conhece outra história em que a imaginação, a fantasia, seja o tema? 

Conte nas linhas abaixo. Se você não conhece, vamos inventar uma bem 

fantástica?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Lembre-se de reler a história e as respostas com atenção.  

 

Observe a pontuação 

 

Os sinais de pontuação indicam alguns recursos próprios da nossa fala, como 

as pausas, a entonação, as perguntas e outros. 

Vamos ver: 

  Vírgula – serve para dar uma pausa entre uma palavra e a outra 

  Exemplo: Comprei mamão, banana, pêssego, maçã e melancia. 
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Para separar uma ideia da outra também.  

Exemplo: Hoje eu lembrei da Marta, comprei um presente para ela, escrevi 

uma carta e coloquei no correio.  

 

Depois nós iremos aprender mais sobre o uso da vírgula 

 

  

                Exclamação – É um sinal que indica a expressão de um sentimento 

de muita emoção e pode ser um sentimento de dor, de medo, de raiva, de 

alegria, de espanto.  

Exemplo: Oba! Hoje é dia de passear no parque.  

 

  Travessão – ele vem sempre antes da fala de um dos personagens 

da história. Antes do personagem falar nós colocamos um travessão. 

Exemplo:  

O Pedrinho estava no zoológico e encontrou sua colega Marisa. Ele foi ao seu 

encontro e disse: 

- Como vai você Marisa? 

 

  Interrogação – Esse sinal serve para perguntar.  

 

Exemplo: Que dia é hoje?  

 

 

Bons estudos para você! Aguardo seu trabalho em breve!  

Procure ler sempre! Você tem livros literários que pode ler e viajar na 

imaginação. 

Um abraço da professora Márcia  

 

 

 

 

Nosso e-mail é: cepaequartoano@gmail.com 

Entre sempre em contato, podemos conversar, explicar, orientar e tirar as 

suas dúvidas.  

 

Lembre-se de guardar os seus roteiros numa pasta para que fique tudo muito 

bem organizado.  
 


