
ROTEIRO 4 – 4º ANO 

 

DATA DA DEVOLUÇÃO: 02/10/2020 

REALIZAÇÃO: SEMANA DO DIA 28/09 

 

Este Roteiro pode ser enviado até a data de devolução para 

o e-mail da turma: 

cepaequartoano@gmail.com 

Envie em formato pdf ou fotos. Verifique se as fotos 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. 

 

Visite também periodicamente o site do CEPAE 

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

 

Bons estudos! 



1 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04 

 

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno(a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 04 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 28/09 

 

Oie.. 

Boa semana, e bons estudos. 

 

1) Durante esse período em que estamos ficando mais em casa, jogo de tabuleiro é 

uma boa pedida para que a gente possa se distrair, nos divertir, mas também 

aprender, entender as regras, estratégias e criatividade. Existe um jogo, de matriz 

africana, que se chama “Tsoro Yematatu”. É um jogo de fácil acesso, que pode 

ser jogado em qualquer lugar. Esse jogo é considerado um jogo de tabuleiro, mas 

pode ser construído no caderno, jogar com tampinhas ou mesmo na terra, 

utilizando pedras como objeto. 

Você pode fazer o desenho do tabuleiro no caderno, em alguma folha solta, ou até 

mesmo na terra como faziam as crianças de onde essa brincadeira veio. 

   

                                 
 Regras: é um jogo que necessita de duas pessoas para se jogar, mas 

também pode ter mais pessoas e ser pensado um rodizio para que todos 

(as) joguem. Cada um dever ter 3 tampinhas (mas pode ser jogado com 

pedrinhas ou peça de dama). São 7 espaços, entretanto, 6 peças no total (3 

para cada jogador).  

As pedrinhas devem ser colocadas de forma aleatória no tabuleiro, sendo 

que ficará um espaço disponível para que os jogadores possam mudar sua 

peça de lugar. Cada um pode mover sua peça para o espaço disponível que 

tiver (sem pular peça), sendo uma movimentação por vez (cada um 

movimenta apenas uma vez no seu momento de jogar).  
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O objetivo é colocar as suas três peças em linha reta, alinhadas. Assim 

vamos fazendo rodas de jogos. Chega ao objetivo que conseguir alinhar 

suas três peças. 

 Vamos lá.. Agora é só desenhar o tabuleiro, encontrar 6 pedrinhas/ 

tampinhas, e convidar alguém para jogar. 

 

 

2) Quando falamos em competição, o que lhe vem à cabeça? O que significa a 

palavra competição para você? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Na figura abaixo, podemos pensar nela como um jogo cooperativo, mas também 

poderia ser competitivo caso tivesse outra dupla disputando quem chega primeiro 

sem deixar o objeto cair. Vamos fazer assim, convide alguém para fazer esta 

atividade com você de forma cooperativa (caminhar juntos, sem deixar o objeto 

cair no chão, não precisa de pressa, apenas trabalho em conjunto), e depois desafie 

outra dupla (pais, irmãos, alguém que você convive) com o objetivo de ver quem 

chega primeiro, e relate aqui essa experiência. Não esqueça de me contar qual 

você mais gostou: se foi apenas entre duas pessoas, de forma cooperativa, ou uma 

dupla versos a outra, de forma competitiva, e o porquê. 

Pode ser utilizado qualquer objeto – arco, laranja, bola, etc. O objetivo é se 

locomover de um ponto ao outro sem deixar o objeto cair no chão. 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Agora me conta uma coisa.... Quando você vê um jogo de futebol, vôlei, ou outro 

esporte na televisão, dos campeonatos brasileiros, mundiais, você identifica como 

sendo jogos cooperativos ou competitivos? Por que? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Você acha que seria possível uma copa do mundo de futebol, basquete, ou de 

handebol nos moldes dos jogos cooperativos? Explique como poderia ser feito, 

incluindo regras, etc. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Até a próxima!! 

Beijo grande, 

Profa Valleria. 
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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: 18 de setembro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro de 2020. 

Professora: Dra. Márcia F. Torres Pereira e 

Aluno(a): _____________________________________________________   

ROTEIRO DE ATIVIDADE 4 

O Tempo  

 

Cecília e Lélio viajaram de Morrinhos a Goiânia para visitar o avô. Foi 

uma viagem de 132 quilômetros com uma hora e trinta minutos de duração. 

Passaram por duas cidades do estado de Goiás: Hidrolândia e Aparecida 

de Goiânia. Ao chegarem foram para o Jardim Novo Mundo, um bairro 

da cidade de Goiânia, onde morava o avô. Mas logo que começou a 

pandemia do coronavírus, eles voltaram para Morrinhos.  

Até que um dia Lélio sonhou que a pandemia havia passado e voltado a 

Goiânia para matar a saudade do avô Mario. Foi assim... 1 

 

Cecília olhou para o avô e com um  

sorriso no rosto e os olhos brilhantes foi logo dizendo que o tempo havia 

levado embora o coronavirus. 

Lélio olhou bem de perto para o avô afirmando que o coronavirus tinha 

ido embora com o vento.  

- O vento leva tudo, vovô. O vento leva tudo! O vento leva a pipa! O vento 

leva as nuvens!  

E o avô ria... Mas logo interrompeu:  

- É, o vento leva tudo, leva pipa, pandorga e papagaio! Mas não leva a 

saudade!  

E se abraçaram contentes.  

De pertinho, Lélio olhou para o avô e exclamou:  

 
1 História baseada nas obras de Bartolomeu Campos de Queirós – Por parte de Pai e O Tempo de Voo.  
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- Nossa! Você está tão trincadinho!  

Ele disse isso com o olhar escorrendo espanto ao passar a mão na pele 

do vovô. A pele de sua mão era tão lisa e macia, afagava o rosto do avô e 

amarrava ali um abraço entre a primavera e o inverno.  

Em meio ao susto, o avô respirou o ar inteirinho... profundamente e logo deu 

nome ao espanto.  

- É o tempo, meu menino, é o tempo!  

- O tempo!? Eu nunca vi o tempo.  

- Também não. Ninguém vê o tempo. O tempo passa ligeiro e ninguém 

consegue tocá-lo. Ele tem medo de não atender aos nossos pedidos, por isso, 

não nos escuta.  

- Passa mais depressa que voo de passarinho? 

- Muito, muito mais. Passarinho pousa, repousa, dorme, torna a voar e 

volta ao ninho. O tempo não tem ninho. Ele está sempre acordado, viajando e 

vigiando tudo. Sabemos que ele existe porque modifica as coisas. O tempo 

troca a roupa do mundo. Ele muda a história, desvia as águas, come estrelas, 

amadurece frutos, apodrece sementes. Nada fica fora do tempo. Moramos 

dentro dele e impedidos de abraçá-lo. O tempo foge e come tudo. 

- Se o tempo come tudo, deve ter uma barriga imensa. 

- Nós moramos na barriga do tempo. Ela é mesmo vasta. Guarda até onde 

o olhar alcança e mais o depois da fantasia.  

- Se o tempo tem barriga, deve ter coração. Tem? 

- É difícil responder à sua pergunta. Cada um descobre se o tempo tem 

coração. Mas, se tem, traz amor e não medo.  

- E você tem medo do tempo? 

- Depende. Em dias de alegria, eu tenho; em dias de dor, não.  

- E o tempo me conhece? 

- Sim. O tempo vê até o depois do nada. Ele é um fio inteiro, fio de 

rabiola, é um fio frágil, comprido... de mutas cores.  

- Maior que minha linha de soltar pipa, pandorga, papagaio? 

- Mil vezes mil. Inútil pensar o tamanho do tempo.  

 

 
 

- E se eu me esconder no buraquinho onde a formiga mora, bem 

escondidinho, o tempo me amarra com o seu fio? 

- Amarra, sim. Ele conhece as formigas, as lesmas, as pedras. Sabe do 

Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul.  

- E se eu fugir para viver mergulhado  

com os peixes, bem no fundo do mar, ele me  

acha? 
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- Até lá. O tempo conhece todos os  

esconderijos, das águas, dos céus e dos ventos. 
- E se eu for morar no coração da abelha?  

Tempo gosta de mel? 

- Também lá ele vai encontrá-lo e saborear o seu açúcar.  

- Ele me conhece mesmo? Ninguém me apresentou ao tempo.  

- Mas ele sabe de você e o visita a cada instante. Você terá tempo de 

conhecer o tempo. Eu já o conheço, e faz muitos anos. Agora ele ficou menor. 

Viver e gastar o tempo... Viver é diminuir.  

- Eu estou crescendo e diminuindo?  

- Que conta difícil, não é mesmo? Observe, eu cresci, aprendi muitas 

coisas e perdi o meu dente de leite, meu cabelo ficou branquinho e não 

enxergo mais tão bem como antes. O mesmo tempo que faz nascer as flores 

é capaz de murchá-las. O bom é que as flores são teimosas e brotam 

novamente. O tempo renova as coisas. Ele nos promete o dia seguinte. Esperar 

o amanhã faz o tempo, faz o hoje ficar cheio de esperança. Sabia que o tempo 

tem dois amigos? É a memória, a amiga do tempo. Ela guarda o que passa e o 

desejo do que há de vir. Mas o maior amigo do tempo é a tolerância. O tempo 

tem seus caprichos.  

- O que é tolerância? 

- Ah! É gostar das coisas mesmo sabendo que elas não são como eu quero. 

Aprendi com o tempo.  

- Ah, então, se a memória guarda o tempo, ela é maior que a barriga dele?  

- É verdade! Temos muito do tempo guardado na memória. E aqui tem 

tantas coisas para ver o que o tempo guardou.  

Foi aí que eu acordei e fui logo procurar o que havia na minha casa, como 

se eu estivesse viajando e procurando o que tempo guardava. Perguntei para 

o meu pai e para a minha mãe se nos armários e nas gavetas tinham coisas que 

o tempo guardava. Encontramos uma caixa de lembrancinhas de uma viagem e 

numa gaveta as fotos do papai no colo da vovó. Encontrei até uma bolinha de 

ping-pong toda colorida que eu ganhei na escola no dia da criança e passei a 

narrar o que eu lembrava. Papai também lembrou da escola quando ele era 

criança e mamãe lembrava da viagem. Todos narraram histórias!  

E você, tem alguma coisa nos armários, nos álbuns, nas gavetas, numa 

caixa, em algum lugar que o tempo guardou?  

Vamos procurar? Você achou? E fora de casa? Você achou? 

O que a memória, amiga do tempo, contou? Escreva essa história nas 

linhas abaixo e se puder tire uma foto do que encontrou. Se preferir, desenhe 

essa história depois de escrevê-la.  

 

 

Onde ? 

o tempo 

guardou... 

aqui  
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Vamos registrar memórias que o tempo guarda...  

1 - O que você encontrou para narrar uma história? Pode ser uma 

foto, uma roupinha de quando era bebê, talvez uma lembrancinha, 

um brinquedo antigo, um quadro________________________ 

_______________________________________________ 

2 - Onde você encontrou? ____________________________ 

_______________________________________________ 

3 - O tempo dessa história é passado, presente ou futuro?  

Ela já passou ou ainda está acontecendo ou ainda vai acontecer? 

______________________________________________ 

 

4 – Vamos pensar num título para esta narrativa. O título é:  

             

Agora vamos começar? 
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5 – Essa história que você escreveu faz parte da sua memória, das 

suas lembranças.  

O que você mais gostou de lembrar?_____________________ 

            

             

Sua história começou com letra maiúscula? Lembre-se que as 

letras maiúsculas são utilizadas no início das frases após o ponto 

final.  

Exemplo: 

 

 

B – Letra maiúscula         b- Letra minúscula  
B                                         b  

 

Também usamos letra maiúsculas para os nomes das pessoas, das 

cidades e de lugares importantes.  

 

 

Releia sempre o que você escrever e veja se está faltando alguma 

letra em alguma palavra, leia devagar e em voz mais alta. 

Use a borracha para corrigir  

Veja se ela está limpa para apagar.  

Faça uma letra bem bonita e sem pressa.  

 

Agora, corrigir a pontuação na história que você escreveu? 

O ponto usamos para o final de uma frase, de um pensamento.  

A interrogação é usada para perguntar alguma coisa.  

A exclamação é usada para mostrar alegria, grito, susto, espanto. 

A vírgula é usada para separar ideias e nomes.  

 

 

 

 

Ponto          interrogação        exclamação           vírgula  
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É importante não esquecer que a sua história tem um início, 

 um começo, contando onde tudo começou,  

depois conte o que aconteceu e no final escreva 

 o que você gostou de ter lembrado.  

 

 

Agora você pode ilustrar no espaço abaixo  

o que você encontrou na sua casa 

 

A ilustração pode ser um desenho, uma colagem, uma foto do que 

você encontrou na sua casa 
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Se puder assista o vídeo Toquinho no mundo da criança para 

conhecer um pouco mais do tempo e do que podemos aprender com 

ele. Vá até o seu computador ou celular e coloque o link 

https://www.youtube.com/watch?v=84q1cwabwFo 

 

Se você pudesse pedir um desejo para o tempo, o que você pediria?  

 

Escreva no espaço a seguir o seu desejo.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84q1cwabwFo
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       CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

                                             GEOGRAFIA – 4 º ANO 

                                                       ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04 
  

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro  

DATA DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 28 de setembro a 2 de outubro  

Para entrega virtual: cepaequartoano@gmail.com  

Professora:  Laís Rodrigues Campos 

Aluno(a): _____________________________________________________ Turma: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Você sabe que a desigualdade social está em grande parte da 

sociedade brasileira. Sabemos que muitas pessoas tem condições 

diferentes de vida. Agora comente o que você observa nessa imagem  

 

 

 

 

 

 

 

Oi crianças, agora vamos estudar 

um pouco mais sobre município 

a partir das desigualdades  
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

1- Sabemos que várias pessoas da sociedade brasileira tem falta de trabalho 

e transporte, carência de condição de saúde, falta de moradia, de 

alimentação, etc. Agora leia o poema abaixo e escreva sobre quais seriam 

as condições necessárias e de direito para todas as pessoas.  

                                                   

O Bicho 

 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 

(Rio, 27 de dezembro de 1947, Manuel Bandeira) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04   

  

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE DEVOLUÇÃO: 02 de outubro 

Realizar na semana do dia 28 de setembro 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 - Retorne ao Roteiro 3 e relembre as dicas para ler o texto a seguir. 

A maior parte do seu corpo não é humana 
James GallagherRepórter de Saúde e Ciência da BBC 

 
"Eles (os microrganismos) são essenciais para a sua saúde", diz a professora Ruth Ley, 

diretora do departamento de microbiologia do Instituto Max Planck. "Seu corpo não é apenas você". 
Não importa o quão bem você se lavar, quase todos os cantos do seu corpo estão cobertos de criaturas 
microscópicas. Isso inclui bactérias, vírus, fungos. A maior concentração dessa vida microscópica 
está nas profundezas de nossos intestinos, onde há pouca presença de oxigênio. 

Originalmente, pensava-se que para cada célula humana havia outras 10 não-humanas no 
nosso corpo. "Isso foi ajustado para muito mais próximo de 1 para 1, então a estimativa atual é de 
que você é 43% humano se contarmos todas as células", diz ele. 

A ciência está descobrindo rapidamente o papel que os microrganismos desempenham na 
digestão, regulando o sistema imunológico, protegendo-o contra doenças e produzindo vitaminas 
vitais. "Estamos descobrindo como essas minúsculas criaturas transformam totalmente nossa saúde 
de maneiras que nunca havíamos imaginado, até recentemente", disse o professor Knight. É uma nova 
forma de pensar sobre o mundo microbiano. Pois nosso relacionamento com os micróbios tem sido, 
em grande parte, o de inimigos em uma guerra. 
 
Fonte: BBC Brasil. Modificado para fins didáticos. Texto original pode ser acessado em: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43716220.  

 

  

 

Bom dia, galerinha! 
Mais uma semana de investigação e aprendizagens. 
Espero que vocês estejam animados(as) como eu. 

É hora de começar! 
Profª Flávia 

A maior parte das células encontradas no corpo humano é humana. De fato, são 

microrganismos! Os cientistas calculam que um homem de 20 a 30 anos possua cerca de 30 trilhões 

de células e abriga cerca de 39 trilhões de microrganismos! 
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As bactérias são os microrganismos mais abundantes no planeta Terra. Elas são seres vivos 
unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula. Vamos aprender mais sobre elas com a 
próxima leitura. 

ATIVIDADE 2 - Leia o texto “As bactérias” na página 31 do livro de Ciências. 

ATIVIDADE 3 – Hora de checar os conhecimentos: 

a. Por que as bactérias são consideradas microrganismos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Valentina, a menina curiosa, perguntou: “Tem bactéria que faz bem 
para gente?”. 

Utilize seus conhecimentos e elabore uma resposta top das galáxias para 
ela. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. No entanto, existem bactérias que causam mal aos seres humanos. Que tipos de doenças as bactérias 
podem causar?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4 - Leia o texto “Os antibióticos” da página 31 do livro de Ciências. 

a. Pergunte a um adulto da sua casa se você já teve que tomar alguma vez um antibiótico. Se sim, 
pergunte o motivo de você ter usado esse tipo de medicamento e os cuidados que forma tomados. 
Escreva abaixo a sua descoberta: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 5 - Realizar as atividades 3 e 4 do livro de Ciências. 

ATIVIDADE 6: Descubra de onde vem o cheirinho de terra molhada com este texto retirado da 
revista Ciência Hoje das Crianças, nº 202. 

Resposta top das galáxias 
É uma resposta bem 

elaborada, completa, que 
explica bem o que foi 

perguntado. 



 

 3 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Assista ao vídeo “Bactérias, o que são?”. Acesse: https://ggle.io/3PlT 

 
 

Parabéns! Você trabalhou e aprendeu muito! 
Até semana que vem, no Roteiro 5. 

Com carinho, 
Profª Flávia 



 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 4     

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Período de realização da atividade: 28 de setembro a 5 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

 

Agora que você já sabe os conceitos de município e estado, vamos 

começar a procurar o que as pessoas produziram e estão produzindo de música 

nas várias cidades que compõem o estado onde moramos – o estado de Goiás. 

Já que estamos em tempo de Pipoesia no Cepae, separei uma canção 

que foi produzida aqui em Goiânia por uma compositora muito conhecida de 

vocês – eu. 

Sim, eu mesma, a professora Telma. Além de professora, também sou 

compositora. Componho, principalmente, canções voltadas para o público 

infanto-juvenil, ou seja, crianças e pré-adolescentes, como você. 

Antes de apresentar a canção, vou trazer algumas informações sobre 

mim. 

Nasci na cidade de São José do Rio Preto. Essa cidade pertence ao 

estado de São Paulo. Embora eu não tenha nascido aqui, me considero goiana 

porque me mudei para Goiânia quando tinha apenas 7 anos de idade.  

Estudo música desde os 11 anos de idade e comecei estudando piano. 

Por volta dos 15 anos conheci a flauta transversal. Encantada pelo seu som, 

comecei a estudá-la e nunca mais dela me separei. 



 

Na faculdade, fiz dois cursos – um para ser professora de música e outro 

para ser flautista. Então, sou licenciada em música e bacharel em flauta 

transversal.  

Atualmente sou professora de música no Cepae, toco flauta em alguns 

grupos musicais e componho canções e musicais. 

Essa é a canção que separei para iniciarmos nossas atividades musicais. 

Veja a letra dela. 

Pipa 

Telma de Oliveira Ferreira 

 

Pipa céu 

Pipa ar 

Pipa voa 

Cor, viagem                                                

 

Pipa, menino 

Sonho, fantasia 

Pipa, pipando 

Pipando, sonhou 

                                                                                 

Pom pom pom pipa 

Pom pom pom pipa 

Pom pom pom pipa                                                                          

Pipa!                                                                                    

 

 



 

Aí está a letra da canção. Mas para virar canção é preciso cantá-la. Para 

cantá-la é preciso conhecer, principalmente, sua melodia e seu ritmo. Isso seria 

possível se eu escrevesse sua partitura, ou seja, sua escrita musical.  

Como você ainda não consegue ler partituras, em breve ela estará 

disponível no site do Cepae em um espaço que será criado especialmente para 

áudios das aulas de música. Fique atento! 

Bem, apresentei uma canção produzida aqui no nosso estado por alguém 

que você conhece. Além de mim, você conhece outro (a) compositor (a) da nossa 

cidade ou do nosso estado? Procure informações sobre ele ou ela e coloque aqui 

uma de suas produções musicais.    

Ah, pode ser um compositor ou uma compositora que nem tenha nascido 

em alguma cidade do estado de Goiás, mas que esteja vivendo aqui há algum 

tempo ou que tenha adotado Goiás como seu estado. Eu sou um exemplo disso, 

não é mesmo? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
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ATIVIDADE 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

uma historinha bem legal. A história com mil macacos! Você gostou de 

produzir essa atividade junto comigo? Espero que sim! Ela foi elaborada com 

muito carinho.  

Vamos dar continuidade as nossas atividades. Tenho algumas 

perguntinhas a lhe fazer: 

Você sabe me dizer quantas dezenas possui o número 1000? 

_______________________________________________________ 

 E as centenas? Quantas centenas possui o número mil?  

_______________________________________________________  

Você sabia que 1000 unidades é o mesmo que 1unidade de milhar? Poise, é 

verdade! Agora me diz:  Quantas unidades de milhar temos no número 5ooo?  

_______________________________________________________ 

No livro didático leia os conteúdos propostos pela página 23 e 25. Em 

seguida, no próprio livro, resolva os exercícios da página 24 e 26.  Essas 

atividades do livro não precisarão ser entregues. Mas, se você puder e tiver 

condições técnicas para isso, tire uma fotinha da atividade e me encaminhe 

junto com o roteiro 3 no e-mail cepaequartoano@gmail.com. Peço que, ao 

enviar o e-mail, identifique-se ( no campo Assunto), com nome e turma 

(exemplo: Pedro_4B). É importante que encaminhe os roteiros de todas as 

disciplinas no mesmo e-mail. 
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Nos encontramos no Roteiro 5.  

Bons estudos e até mais!!! 

Profª Iury 

PARA SABER MAIS! 

 

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

plataforma do Youtube e assista ao seguinte vídeo: 

 

Conteúdo: Ordens e Classes; 

Título do vídeo: Ordens e classes 

Canal no Youtube: Lidia Keller Gatto 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4BMnK40eUn4 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4BMnK40eUn4
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Universidade Federal de Goiás 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
Departamento Multidisciplinar dos Anos Iniciais 

 

Atividade de História – 2020 

Tema: Espaços urbanos – Problemas urbanos 

Aluno(a): ___________________________________________________4º ano: ___ 

Professor:  Ataíde Felício dos Santos 

Textos e Atividades do Roteiro 4 – 18/set. a 02/out. de 2020. 

Trabalho Infantil, trabalho colaborativo em casa e trabalho escolar. 

texto escrito por Prof. Ataíde Felício. 

 

O trabalho infantil é uma triste realidade no mundo e no Brasil. Embora seja proibido 

no Brasil e considerado crime, podemos ver, na maioria das cidades brasileiras, nas áreas 

urbanas e rurais, crianças e adolescentes de famílias muito pobres, economicamente, que são 

obrigadas a sair de casa todos os dias para trabalhar e ajudar seus pais com o dinheiro que 

ganham.  

Crianças e adolescentes são vistos nas ruas e nos semáforos/sinaleiros vendendo 

balinhas, doces, picolés, limpando para-brisas dos carros, engraxando sapatos ou empurrando 

carrinhos em feiras livres (...) para completarem a renda de suas famílias.  

Por terem pouco tempo de dedicação às atividades escolares e ficarem muito 

cansadas do trabalho que fazem nas ruas, aprendem muito pouco na escola e, infelizmente, 

muitas dessas crianças e adolescentes, acabam por abandonar os estudos e deixam de 

frequentar a escola.  Esse abandono da escola leva-os a perder também o contato com colegas, 

as atividades esportivas e de lazer e ainda deixam de fazer as refeições e lanches que na escola 

são servidos diariamente. 

Diferente do trabalho infantil para ganhar o ‘sustento’, o trabalho colaborativo das 

crianças e dos adolescentes nas atividades de casa é muito importante para o bem estar da 

família e para o seu aprendizado e desenvolvimento como crianças e adolescentes conscientes 

de sua cidadania.   
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Universidade Federal de Goiás 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

Departamento Interdisciplinar dos Anos Iniciais 

 

Atividade de História – 2020 

 

Tema: Espaços urbanos – Problemas urbanos 

Aluno(a): _________________________________________________________4º ano: ___ 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 

Atividade do texto Trabalho Infantil, trabalho colaborativo em casa e trabalho escolar. 

1. O que você entendeu do texto que leu? Comente. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Há diferentes tipos de trabalho: o “trabalho Infantil para ganhar dinheiro”, o “trabalho 

colaborativo nas atividades em casa” e o “trabalho escolar”.  Explique cada um deles.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Você colabora no trabalho, nas atividades em sua casa? Comente e dê exemplos. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Faça uma ilustração sobre os dois modos/maneiras de trabalho infantil. 

 

1.trabalho remunerado 

 

 

 

 

 

 

2. trabalho colaborativo em casa 3. trabalho  escolar 
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