
ROTEIRO 7 

DATA DE ENVIO: 16/10/2020 

DATA DE DEVOLUÇÃO: 30/10/2020 

 

Caras famílias, 

Solicitamos que o envio dos roteiros a partir de 

agora seja feito pelo e-mail específico de cada 

professor(a). Ex.: O roteiro de Educação Física será 

enviado para o e-mail da professora Valléria.  

O e-mail de cada professor(a) está disponível no 

início do roteiro da disciplina. 

 

A entrega presencial deverá ser realizada no CEPAE 

no dia 30/10/20. 

 

Não se esqueçam de visitar o nosso site. Tem vídeos 

novos lá! 

www.cepaequartoequinto.com  

 

Visitem também periodicamente o site do CEPAE 

www.cepae.ufg.br  

Bons estudos! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno(a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 07 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 19/10 

 

 

ATENÇÃO: a partir deste roteiro (roteiro 07) haverá mudança na forma de envio para 

quem utiliza o e-mail, ou seja, para as famílias que não fazem a devolução dos roteiros 

presencialmente. Os roteiros devem ser enviados separadamente por disciplina em um e-

mail próprio da mesma. Os roteiros de Educação Física devem ser enviados para o 

seguinte endereço: 4ano.edfisica.cepae.ufg@gmail.com 

 

 

1) No último roteiro falamos sobre os jogos competitivos e como alguns, enquanto 

esporte, são profissão para àqueles (as) atletas que dedicam seus dias aos 

treinamentos e cumprimento de exigências para se manterem nos clubes e 

competições. Para além dos salários pagos pelos clubes, os (as) atletas também 

dependem de patrocínios, ou seja, de pessoas e empresas que invistam 

financeiramente nesses atletas e clubes. Você acha que os atletas profissionais de 

natação do Brasil ganham o mesmo salário que os jogadores da seleção brasileira 

de futebol? Por que? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Quando se fala em jogos competitivos e esportes de alto rendimento (profissional) 

sabemos que o objetivo é a vitória e ao mesmo tempo impedir que o oponente 

marque pontuação. Assim, os campeonatos são construídos de acordo com regras 

para que todas as equipes joguem a mesma quantidade de vezes e assim tenham a 

oportunidade de somar pontos de forma igualitária. Suponhamos que no Festival 

de cultura corporal do Cepae, as turmas do 4° A, 4° B, 5° A e 5° B se inscreveram 

para participar dos jogos basquete. Nesta modalidade, os jogos se deram no 

seguinte esquema: 4° ano x 5°ano. Monte, no quadro abaixo, como seria o 

esquema de competição em que todos os quartos anos jogariam contra todos os 5° 

anos. Seja criativo (a) e pense em um placar, semifinal e final.  
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3) Vamos jogar em família? Para essa atividade é necessário que haja duas duplas, 

mas caso tenham apenas dois moradores na sua casa, não tem problema, cada um 

pode fazer uma vez e depois verificar qual desenho se aproximou mais da 

descrição feita pelo colega.  

O nome da brincadeira é DESENHO AS CEGAS. 

O objetivo é reproduzir um desenho sem saber qual é e de olhos vendados, 

seguindo apenas as orientações do companheiro (a). 

 

- Material necessário: Caneta ou lápis, papel e vendas para os olhos. 

- Para a atividade, devem-se formar duplas. Cada dupla recebe uma folha de papel, 

caneta ou lápis e uma venda (se não tiver venda, uma camiseta de manga comprida 

funciona). 

- Um integrante da dupla deve ter olhos vendados, o outro deve escolher um 

desenho (pode ser qualquer um, seja na internet ou nos livros), que deverá ser 

reproduzido por seu companheiro vendado. 

- Cabe ao integrante da dupla que não está de olhos vendados dar orientações para 

a reprodução do desenho pelo companheiro vendado. Ao final, as duplas 

compartilham o resultado verificando qual desenho realizado pela pessoa vendada 

mais se aproximou do desenho real. 

- No espaço abaixo, deixarei dois espaços para os desenhos. Estou muito curiosa 

para saber qual o resultado, rs! Não esqueça de colocar, após o término do jogo/ 

brincadeira, o nome do desenho, pois tenho certeza que terei dificuldade em 

acertar..hehe!! 
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DESENHO DO PARTICIPANTE 1: 

 

 

 

DESENHO DO PARTICIPANTE 2: 
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Espero que estejam todos (as) bem!! 

Bons estudos. 

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 

Visite nosso site com filmes e vídeos 

https://www.cepaequartoequinto.com 

Para comunicação com o professor da disciplina e envio dos roteiros use 

o e-mail marcia_torres_pereira@ufg.br 

 

Língua Portuguesa –                            4º ano___ 

Data de envio: 16 de outubro de 2020.  

Data de entrega:  30 de outubro de 2020. 

Professora Dra. Márcia F. Torres Pereira  

Aluno(a): 

_____________________________________________________   

ROTEIRO DE ATIVIDADES 7 

 

Nos Roteiros de Atividades anteriores conhecemos vários tipos de textos, 

vocês se lembram?  

Conhecemos a crônica, a entrevista e a poesia. Estes tipos de textos são 

chamados de Gêneros na Língua Portuguesa. 

 

Os livros de poesia, crônicas, contos e romances são livros de literatura. 

Os livros de culinária explicam como fazer comidas. As receitas trazem 

instruções para cozinhar. As receitas são diferentes das poesias, dos 

romances e dos contos. Por isso, elas não pertencem ao gênero literário.  

 

Podemos reconhecer os textos por sua forma, ou seja, o aspecto e pelo que 

os textos dizem, ou seja, o assunto. Também podemos reconhecê-los pela 

maneira como as palavras e expressões são utilizadas para desenvolver e 

indicar as ideias do texto, isto é, pela sua forma de expressão.  

 

Por exemplo:  

Era uma vez um gato dormindo sobre o tapete 

Encontramos esse tipo de texto em narrativas como o conto.  

Você se lembra dos contos de fadas?  

E dos contos dos heróis e princesas? E das lendas das fábulas? 

 

O gato adormeceu sobre o tapete aproximadamente às  

11 horas e 20 minutos. 
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Nesse texto encontramos uma notícia. A notícia informa sobre alguma coisa 

e ela dá detalhes sobre os acontecimentos, como o horário e o dia do 

acontecimento para deixar o leitor ou o ouvinte da notícia bem informado.  

 

Escrevo-lhe para contar que o gato adormeceu sobre o tapete. 

 

Esse texto pode ser encontrado em uma carta ou em um bilhete. Nas cartas 

escrevemos para pessoas mais próximas, contando as novidades e as 

particularidades de sua vida. Também escrevemos cartas por e-mail. 

 

Acho que o gato adormeceu sobre o tapete. 

Esse texto pode ser encontrado num artigo de opinião. Aqui o escritor deu 

a sua opinião, o que ele pensa a respeito do que aconteceu. 

 

Juro que era o gato que estava dormindo sobre o tapete. 

Esse é um texto oral, como numa conversa. Encontramos também nas 

histórias em quadrinhos. 

 

               LIDANDO COM OS GÊNEROS 

 

Os contos são narrativas históricas, que aconteceram no passado. Quando 

temos um conto, não importa se o que acontece é verdade ou não, porque 

muitas narrativas podem ser inventadas. Leia a parte de um conto abaixo com 

atenção e em voz alta.  

 

 
Era uma vez um gato dormindo sobre o tapete. Era tão pequeno 

que ninguém o viu. QUANDO LAURA CHEGOU EM CASA, PROCUROU-O POR 

TODOS OS CANTOS, MAS O GATO HAVIA DESAPARECIDO. LAURA E TODA A 

FAMÍLIA SAÍRAM PELO BAIRRO À PROCURA DO GATO. “VEM CÁ, GATINHO, 

PSSS PSSS.” E NADA. QUANDO VOLTARAM PARA CASA VIRAM QUE ELE 

ESTAVA SOBRE O TAPETE E COMEÇARAM A RIR. A PARTIR DAÍ, O GATO DE 

LAURA SE CHAMA DORMINHOCO.  

 

Nas notícias, informamos algo que aconteceu em algum lugar ou em algum 

momento determinado.  

 
O Desaparecimento de um gato 
 
Um gato adormeceu sobre o tapete às 11h20. Nesse momento, sua dona, Laura, 
12 anos, começou a procurá-lo. Segundo as testemunhas, ela e sua família 
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saíram à rua em busca do gato, mas o felino não apareceu. Às 12h40, todos 
voltaram para casa e encontraram o animal dormindo tranquilamente sobre o 
tapete da sala 

 

Nas cartas, podemos contar algo que aconteceu 

Antes de iniciar o assunto é preciso  

escrever a data e o local, depois 

cumprimentar quem vai receber a carta 

 

 

Goiânia, 10 de outubro de 2020  

 

Olá Chiquinho,  

 

Escrevo-lhe para contar uma coisa engraçada. Meu 

gatinho dormiu em cima do tapete. Ao meio dia, 

quando voltei para casa, não o encontrei. Você nem 

imagina a confusão! Saímos todos pelo bairro. 

Lembra da peixaria da esquina? Achei que ele 

estivesse lá esperando alguma sobra de peixe. Mas 

nada. Quando voltamos, ele estava belo e formoso no 

tapete da sala. Que folgado! 

Bem, é isso, muitos beijos. Lembranças para todos na 

sua casa.  

Laura  

 

 

                                                               Nunca deixe de assinar a sua carta 

 

 

Nos textos orais, as pessoas conversam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final era o 

gato que estava 

dormindo no 

tapete 

Você acredita que eu o 

vi, mas achei que era 

uma criança que 

tivesse deixado uma 

manta no chão? 

Ah, é? Nós pensamos 

que tivesse fugido e 

saímos para procurá-

lo 

Nossa! Que 

confusão! 
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Vamos transformar o conto da Lebre e da Tartaruga numa notícia? 

Para isso, releia na página 2 a notícia do desaparecimento do gato para você 

relembrar a forma do texto. Leu? Observou a diferença? 

 

As notícias são muito curtas, contam com poucas palavras. Para isso devemos 

ordenar as partes. Para isso é preciso ler o texto primeiro para responder 

algumas perguntas. Vamos ler, então: 

 

         O conto da lebre e da tartaruga  

 

    Certa vez, uma lebre disse a uma tartaruga 

que era mais rápida do que ela. A tartaruga,  

orgulhosa, propôs apostarem uma corrida. E,  

assim, começaram a correr. A lebre pensou que seria muito fácil ganhar e, por 

isso, decidiu descansar embaixo de uma árvore. Ela imaginou que, mesmo 

dormindo um pouco, ganharia a aposta.  

    No entanto, a tartaruga ia devagar, avançando pouco a pouco no caminho. 

Ao se aproximar do final, ela parou, procurou a lebre e não a viu. Não a 

encontrou. A tartaruga pensou que a concorrente já tivesse chegado há muito 

tempo.  

    Ao entardecer, quando a lebre finalmente chegou, a tartaruga, já estava 

no pódio. A lebre ficou chateada, porque ela era mais rápida. Mas a tartaruga, 

levantando o troféu com as patas, disse-lhe que tinha se esforçado mais, que 

ela tinha sido perseverante. Estava muito contente, porque tinha ganhado a 

corrida.  

 

Nesse momento iremos responder as perguntas para transformar o conto em 

notícia:  

a) O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois e o que aconteceu 

no final? Sublinhe de lápis de cor azul o que aconteceu primeiro, depois 

sublinhe de vermelho o que aconteceu depois e com o lápis comum 

sublinhe o final da história.  

 

Vamos adequar o texto, lembrando que deve haver detalhes que não há no 

conto: Caso não tenha a resposta no conto, invente uma para criar a notícia. 

Que horas foi essa corrida?___________________________________ 

Que dia? _________________________________________________ 

Onde se encontravam a tartaruga e lebre?_________________________ 

Segundo algumas testemunhas, o que houve para que a corrida acontecesse? 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

O que você acha que era esperado por todos nessa história? 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Por que? 

________________________________________________________ 

Depois da corrida, o que realmente aconteceu foi: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Que título iremos dar a essa notícia?_____________________________ 

________________________________________________________ 

 

Feito o exercício, escreva a notícia observando as perguntas e respostas 

anteriores sobre a corrida da lebre e da tartaruga. Faça de conta que você é 

um jornalista! 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ilustre a notícia que você escreveu 
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Observe agora que no conto da lebre e da tartaruga tem algumas palavras em 

vermelho e sublinhadas. São pequenas palavras que estabelecem ligação com 

as outras do texto, ajudando o leitor a compreender a mensagem com mais 

facilidade.  

 

Experimente ler o texto sem as palavras sublinhadas.  

       Certa vez, uma lebre disse a uma tartaruga que era mais rápida do que 

ela. A tartaruga, orgulhosa, propôs apostarem uma corrida. E, assim, 

começaram a correr. 

 

Agora leia com as palavras sublinhadas. Você observou como essas pequenas 

palavras ajudam a compreender melhor a mensagem?  

 

Observe e leia esse pequeno texto, escolha e complete com as melhores 

palavras da coluna ao lado para que esse texto seja melhor compreendido. 

 

Sabia ______ o termo gibi _____ 

do tempo ______sua avó? 

O nome pegou porque ______ 

1938, ______ Rio de Janeiro, 

______ lançada _______ 

revistinha chamada “Gibi”, que 

fazia _____ maior sucesso entre 

os jovens, contando aventuras 

______ forma _______ 

quadrinhos  

 

 

 

 

Coluna de palavras: 

▪ é 

▪ que  

▪ de 

▪ da 

▪ em 

▪ foi 

▪ no 

▪ o 

▪ uma 

▪ na 

 

 

 

 No nosso livro de Língua Portuguesa do 4º Ano “Vem Voar” também nos 

ajudará a conhecer o conto.  

Leia Os músicos de Bremen que se inicia na página 92 do livro “Vem Voar” 

 

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

Agora, que tal pensar um pouquinho sobre a história? Feche o livro e conte 

oralmente para alguém de sua família a história que você leu. Muito bem! 

Continue assim com essa boa memória e atenção! No nosso site tem uma bonita 
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história e uma pequena aula sobre nossos estudos em Língua Portuguesa. 

Vamos visitá-lo? 

  Convido você para ir para o Roteiro de Atividades 8 



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 7 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Período de realização da atividade: 19 a 26 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

Olá! Espero que tudo esteja bem! 

Nos roteiros anteriores tentamos construir alguns conceitos. Para melhorar 

nossa compreensão, vou separá-los em dois tipos: 

a) conceitos ligados à música em si – são aqueles relacionados à constituição 

da música. São eles: canção, qualidades do som (timbre e altura), e 

melodia. 

b) conceitos ligados à prática musical - são aqueles que fazem referência à 

ação das pessoas em relação à música, à sua prática. Os conceitos ligados 

à prática musical que já desenvolvemos são: compositor e arranjador. Há 

um outro que vamos desenvolver neste roteiro: Intérprete 

Intérprete é a pessoa que executa a música criada pelo compositor e arranjada 

pelo arranjador. Ou seja, ela interpreta a música que outra pessoa criou. Essa 

interpretação pode ocorrer através do canto ou da execução de instrumentos musicais. 

Mas por que estamos estudando esses conceitos ligados à prática musical? 

Porque no roteiro nº 4 vocês indicaram nomes de cantores goianos que produzem 

música. Alguns deles cantam canções que eles mesmos compuseram, ou seja, são 

compositores. Outros cantam canções não compostas por eles, ou seja, são intérpretes. 

Há também muitos que cantam suas próprias composições e composições de outras 

pessoas. Ou seja, são, ao mesmo tempo, compositores e intérpretes. Um exemplo disso 

é Marília Mendonça, trazida por alguns de vocês e por algumas alunas do 5º ano, no 

roteiro 4. 

Segundo a Letícia do 5º ano A, a primeira composição da Marília Mendonça foi 

a canção Minha Herança, mas essa canção ficou famosa através da interpretação da 



dupla João Neto e Frederico. Nesse caso, então, a Marília Mendonça é a compositora 

dessa canção e João Neto e Frederico são seus intérpretes.  

Vamos começar a estudar a parte do refrão dessa canção. Mas o que é refrão? 

Aí vai mais um conceito ligado à música em si.  

Refrão é a parte de uma canção que se repete. Já sabemos que uma canção 

possui texto, ou seja, uma mensagem expressa por palavras que são cantadas através 

de uma melodia.  

O texto de uma canção pode ser organizado através de estrofes e refrão. As 

estrofes são partes com texto diferente, mas o refrão tem o mesmo texto e se repete 

várias vezes. Normalmente, o refrão fica entre as estrofes.   

Vá até nosso Playlist e me ouça interpretando o refrão da canção Minha 

Herança da compositora e intérprete Marília Mendonça. Tente cantar comigo.  

 

MINHA HERANÇA 

Marília Mendonça 

Vai, senta aqui do meu lado 

Me deixa te olhar e 

Sentir o seu cheiro 

Pra me renovar 

Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz 

Fale do mundo, dos seus planos 

Me fale de nós 

Senta aqui do meu lado 

Leve essa herança 

Que ficou em mim 

Não quero esperança 

E nesse último pedido eu quero só te abraçar 

Dez minutos já me bastam 

Eu vou me conformar 

 

 

Obs.: você não precisa devolver esse roteiro porque não há atividade 

para ser corrigida. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Disciplina História – 4ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

Caros pais, mães e/ou responsáveis, 

 O e-mail para a devolução das atividades realizadas pelos alunos dos 4os anos 
mudou porque o e-mail anterior que era coletivo e acessado pelos 7 professores e familiares 
muitas vezes ao mesmo tempo, provocou avisos de alerta de segurança do Google. Desse 
modo, cada professor criou um e-mail específico para a disciplina que leciona. o novo e-mail 
para o envio das atividades de História é:   quartoanohistoriaataide@gmail.com  

 

Roteiro 7  para ser realizado de 16 de outubro a 30 de outubro. 

Prezadas alunas, prezados alunos, 

➔ O bloco de atividades que vocês receberam contém atividades de todos os professores; 

ao realizarem as atividades, tentem fazê-las sozinhos e, caso necessário, solicitem 

apoio;  

➔ Realizem as atividades conforme o número indicado, os roteiros dessa quinzena (16 de 

outubro a 30 de outubro) é uma continuidade dos roteiros anteriores. Retornem aos 

textos já lidos para perceberem a ligação entre os textos anteriormente lidos e os que 

agora receberam; 

➔ Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com paciência, 

curiosidade, com cuidado e pesquisa. 

➔ Se organizem da seguinte forma: façam a leitura do texto 1 e as atividades do texto 1 

em um dia, em outro dia, façam a leitura texto 2 e as atividades do texto 2; 

➔ Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; se precisar, 

dialogue com seus familiares para entender os textos e as questões; 

➔ Relembramos que os textos que acompanham a atividade deverão ficar com vocês, 

em sua pasta de textos da disciplina História, devendo ser devolvido somente as 

atividades que vocês realizaram. 

Atenciosamente, Prof. Ataíde Felício.  

 

mailto:quartoanohistoriaataide@gmail.com


UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 
 

Roteiro 7: Textos e Atividade de História – 2020  
 

Tema: Espaços urbanos – problemas urbanos 

 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 

Aluno (a):___________________________________________________4º ano ___ 

 

1.Leia atentamente o texto abaixo.  
 

No passado distante, a Europa enfrentou um grande desafio sanitário: combater a 

“Peste Bubônica” que era uma doença grave causada por uma bactéria (Yersinia pestis) 
encontrada em e pulgas contaminadas, em ratos contaminados. Quando essas pulgas 
entravam em contato com seres humanos, a transmissão da doença acontecia. A “peste 

bubônica” matou milhões de pessoas na Europa. Para enfrentar essa terrível doença, as 
autoridades da cidade de Londres, por exemplo, elaboraram um documento, no ano de 1655 
(séc. XVII (17)), com “ordens para a limpeza e manutenção das ruas londrinas”. 

1.  AS RUAS DEVEM SER CONSERVADAS LIMPAS 

Primeiro, considera-se necessário e assim se determina, que todo proprietário providencie a 
limpeza diária da rua em frente à sua casa, assim mantendo a rua limpa e varrida durante toda 
a semana. 

2.  QUE O LIXO SEJA RECOLHIDO DAS CASAS 

Que o lixo e detritos das casas sejam recolhidos diariamente pelos lixeiros e que eles avisem 
sua chegada tocando uma corneta como até hoje tem sido. 

3. DESPEJO DO ESTERCO LONGE DA CITY (cidade) 

Que o esterco humano seja removido em recipientes para tão longe quanto possível da city e 
passeios públicos. Os lixeiros noturnos ou outros ficam proibidos de esvaziar estes recipientes 

em qualquer jardim nas cercanias da city. 

4.  PRECAUÇÕES COM PEIXE OU CARNE PASSADOS E COM TRIGO MOFADO 

Que sejam tomadas precauções especiais para que todo peixe  malcheiroso, carne passada, 

trigo mofado ou outras frutas estragadas de qualquer tipo tenham sua venda proibida na city.  

5.  PRECAUÇÕES COM OS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Que nenhum porco, cachorro, gato, pombo doméstico ou coelho seja mantido em qualquer 
parte da city, ou qualquer suíno ande pelas ruas e becos. 
 

 (DEFOE, Daniel. Um diário do Ano da Peste, 1987, págs. 55-6) 

 

OBSERVAÇÃO: crianças, a atividade do Roteiro 7 será realizada juntamente, de 

forma articulada, com as atividades do Roteiro 8.  



 

DISCIPLINA GEOGRAFIA                       ROTEIRO 07  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

  

DATA DE ENVIO: 16 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro de 2020 

REALIZAR NA SEMANA DE: 19 à 23 de outubro de 2020  

Professora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora que vocês conheceram no roteiro anterior um pouco sobre o espaço geográfico 

vamos continuar entendendo como ele é formado, quais seus componentes físico-

naturais e como eles estão presentes nas nossas vidas. Será que esses componentes são 

tão importantes para nossa sobrevivência? Pensando nessa pergunta, vamos ler, 

interpretar as informações e entender como o componente clima funciona. Então, 

vamos lá crianças

Oi alunos e alunas, no roteiros 6, estudamos sobre elementos da 

Cartografia. Agora vamos estudar sobre alguns componentes físicos-naturais 

do espaço geográfico. 

E para a entrega virtual desse material, envie a foto ou pdf para o e-

mail da disciplina: geocepae4ano@gmail.com 

Um grande abraço da profª Laís  
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       Imagem 01- Tipos de clima do Brasil.  

1- Sabemos que os elementos naturais estão relacionados uns com os outros, que as 

plantas, os animais, o seres humanos, os rios, os solos, a vegetação, dentre outros, estão 

sempre em interação para o funcionamento da vida e do planeta. Vocês já devem ter 

escutado perguntas como: hoje está fazendo frio ou calor? Está chovendo ou 

ensolarado?  

Clima: é um longo período do ambiente atmosférico, sendo um 

conjunto de vários tipos de tempos em um determinado lugar, região.  

Tempo: é um estado momentâneo (curto) do ambiente 

atmosférico, de um determinado lugar, que pode sofrer 

alterações. Seus elementos são: temperatura, umidade do ar, 

chuva, vento. 
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          Imagem 02- Tipos de tempo  

Fonte: BUENO, Míriam Aparecida. [et al]. Atlas escolar de Goiânia. 
Goiânia: C&Alfa comunicação, 2019. 

 

 

2-  Após a leitura das informações acima, complete a tabela a seguir com dados a respeito 

do município que você mora, ao observar o tempo atmosférico neste local, durante alguns 

dias da semana. Em seguida, marque (com X) a condição de temperatura (F, A, Q, MQ), 

como está demonstrado na imagem 02.  

Dia da semana  Temperatura (º C) e horário F A Q MQ 
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3-   Nosso clima depende de vários fatores, como a posição geográfica da Terra, o 

movimento dos mares e oceanos, tipos de vegetação, dentre outros. Então, ao observar 

as imagens abaixo, localize as cidades no mapa da imagem 01 e diga qual o tipo de 

clima:  

(Observação: para auxiliar na localização da cidade, verifique também o mapa da 

página 86 do livro de Geografia)  

 

 

 

 

Imagem 03-  Belém / Pará (PA)  
Fonte: Bloggerpara 

 

 

  

 

 

Imagem 04 – Cuiabá /Mato Grosso(MT) 

Fonte: Site G1 

A-   Tipo de clima  

 

_____________________________ 

B- Tipo de Clima  

 

__________________________ 
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    Materiais  

Curiosidades e experimentos 

Qualidade do ar 

    Coador de café descartável  Cola branca  Palito de Churrasco  

Que tal vocês fazerem um 

experimento agora sobre a qualidade do 

ar? Então, vamos lá! Ah, mas, lembrem 

de pedir ajudar a um adulto  

Como fazer: 

-Cole as pontas dos coadores de papel nos palitos de churrasco, como se fossem pipas 

e coloque-os amarrados em vários locais diferentes da casa (aberto, fechado, com e sem 

iluminação)  

-Recolha-os após uma semana, verifique qual coloração ficou e compara-os para ver a 

quantidade de poluentes. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07   

  

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Realizar na semana do dia 19 de outubro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! No livro didático revise todos os 

conteúdos propostos pela Unidade 1 (Sistemas de Numeração). Em seguida, no próprio 

livro, resolva os exercícios da página 31, 32 e 33.  Essas atividades do livro não precisarão 

ser entregues. Entretanto, se você puder e tiver condições técnicas para isso, tire uma 

fotinha da atividade e me encaminhe junto com o roteiro 8 no e-mail iuryabreu@ufg.br . Peço 

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

Pedro_4B).  

ATENÇÃO:  O e-mail para a entrega dos roteiros de Matemática mudou. Peço 

que, a partir desse roteiro, encaminhe as atividades para o meu e-mail:  iuryabreu@ufg.br 

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 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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PARA SABER MAIS! 

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

e assista aos seguintes vídeos: 

 

Conteúdo: Números Pares e Ímpares 

Título do vídeo: Par ou Ímpar | Brincando e Aprendendo no Mundo de Kaboo 

Canal no Youtube: Mundo de Kaboo 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9tQcZhecoNU 

 

Conteúdo: Comparação entre números 

Título do vídeo: Sinais de Maior e Menor que 

Canal no Youtube: Explicando Um Pouco Mais 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oabAz8sviNg 

 

Conteúdo: Números e formas de pagamento: Cheque 

Título do vídeo: Como Preencher um Cheque: uma Explicação Passo a Passo 

Canal no Youtube: Incrível 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mj0GigYLhHA 

 

Conteúdo: Números e formas de pagamento: Cartão de Crédito e Débito 

Título do vídeo: Explique o que é cartão para seu filho. 

Canal no Youtube: Crianças e Finanças 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=llbnWfJyf6w 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 8.  

Bons estudos! 

Profº. Iury 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC58hG6Mkke58UQ26VH8FS_g
https://www.youtube.com/watch?v=9tQcZhecoNU
https://www.youtube.com/channel/UCSAmPNnRZMoK63jEa9nvXlg
https://www.youtube.com/watch?v=oabAz8sviNg
https://www.youtube.com/watch?v=mj0GigYLhHA
https://www.youtube.com/channel/UCXnrJ-6-3Nq-8DK0e7Klqpw
https://www.youtube.com/watch?v=llbnWfJyf6w
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CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

ROTEIRO 5 
 

1- 252 + 180 = 432 

Há 432 passageiros no trem 

2- 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 60 rosas 

10 + 10 = 20 hortênsias 

100 lírios 

60 + 20 + 100 = 180  

180 flores enfeitaram a festa 

3- 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 carros vermelhos 

70 carros amarelos 

100 + 100 + 100 = 300 carros azuis  

50 + 70 + 300 = 420  

Chiquinho possui 420 carrinhos em sua coleção 

4- 3027 + 1203 = 4230 

A fábrica possui 4230 funcionários 

5- 152 + 96 + 254 = 502 

Foram vendidas 502 caixas de remédios nos três dias 

6- Contágio: transmissão de doença de uma pessoa a 

outra, por contato direto ou indireto. 

Sanar: Corrigir uma eventualidade, um engano, uma 

dúvida. 

Cautela: precaução para evitar danos, transtorno ou 

perigo; cuidado, prudência. 

7- Resposta pessoal.  

Espera-se que o aluno responda, ao seu modo, que a 

reclusão social faz parte de um processo de restrição 

da liberdade.  

8- Resposta pessoal. 

Espera-se que o aluno responda, ao seu modo, que 

algumas pessoas precisam sair para trabalhar, pois 

seus serviços não podem ser prestados de forma 

remota. Além disso, precisamos ir aos 

supermercados, farmácias, bancos e etc.  

9- Resposta pessoal. 

Espera-se que o aluno responda, ao seu modo, sobre 

a importância de se usar máscaras em locais 

públicos, lavar as mãos sempre que puder, usar 

álcool em gel e manter a distância social. 

10- a) Armandinho gastou R$ 26,00 com álcool em gel  

b) Armandinho gastou R$ 32,00 com as máscaras 

c) Armandinho gastou R$ 58,00 ao todo 

d) 50 + 20 = 70 

70 – 58 = 12 

Armandinho recebeu R$ 12,00 de troco  

 

ROTEIRO 6  

Página 27 

1- a) 49737 

1ª ordem: 7 unidades 

2ª ordem: 3 dezenas ou 30 unidades 

3ª ordem: 7 centenas ou 700 unidades 

4ª ordem: 9 unidades de milhar ou 9000 unidades 

5ª ordem: 4 dezenas de milhar ou 40000 unidades 

 

b) 49737 = 40000 + 9000 + 700 + 30 + 7  

 

2- a) O carro III rodou mais e o carro I rodou menos 

b) Oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove  

c) O algarismo da 5ª ordem é o algarismo 1 e o valor 

posicional dele é de 10000 unidades.  

 

3- a) 12756 km 

b) Doze mil, setecentos e cinquenta e seis 

c) Esse número tem 5 ordens, o algarismo da 4ª 

ordem é o 2 e o valor posicional desse algarismo é 

2000 unidades. 

 

4- Os números palíndromos são 4554, 13931 e 20102 

5- a) 7007 é palíndromo 

b) 12012 não é palíndromo  

c) 42324 é palíndromo 

d) 70000 + 600 + 7 = 70607 

70607 é palíndromo 

 

6- Os anos palíndromos desses séculos são 1991 e 2002 

 

Página 29 

 

1- a) 5000 

b) 6900 

c) 2050 

d) 14000 

e) 51100 

f) 5770 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
CIÊNCIAS – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07  
  
DATA DE ENVIO: 16/10/2020 
DATA DE ENTREGA: 30/10/2020 
Realizar na semana do dia 19/10/2020 
E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 
 

Professora Flávia Pereira Lima  
Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 
 

AS VACINAS 
 

As vacinas são uma forma eficiente de prevenir doenças. Neste roteiro você vai 
aprender mais sobre elas, entender como funcionam e analisar a sua caderneta de 
vacinação. 

Para isso, leia os textos de acordo com as dicas do Roteiro 3 e faça as atividades 
com muita dedicação. 
 
ATIVIDADE 1- Aprenda mais sobre como surgiu a vacina com a leitura do texto a seguir: 
 

Quando as vacinas foram criadas? 
Os primeiros vestígios do uso de vacinas, com a introdução de versões atenuadas 

de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola no século 10, na 

China. Porém, a teoria era aplicada de forma bem diferente: os chineses trituravam cascas 

de feridas provocadas pela doença e assopravam o pó, com o vírus morto, sobre o rosto 

das pessoas. 

Foi em 1798 que o termo “vacina” surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência 

do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona 

rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo 

humano. Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de oito anos e percebeu que o 

rumor tinha de fato uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de Variolae 

vaccinae, nome científico dado à varíola bovina. 

Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a 

segunda geração de vacinas, voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo, ele 

sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância, em homenagem a Jenner. A 
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partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos 

principais elementos para o combate a doenças no mundo. 

Fonte: www.bio.fiocruz.br 

ATIVIDADE 2- Agora é hora de entender o funcionamento das vacinas. 

COMO FUNCIONAM AS VACINAS? 

Lembra de quando você achava muito 

chato ir ao posto de saúde para tomar vacina? 

Sentir aquela agulha espetando a nossa pele 

realmente não é uma sensação muito boa, e às 

vezes até ficava dolorido, não é mesmo? Tomar 

vacina pode até doer, mas passa rapidinho…  e 

você toma ela por uma boa razão, pode acreditar! 

Existem várias formas de tomar vacina: 

elas podem, por exemplo, ser aplicadas no 

músculo ou em regiões mais superficiais, como a 

derme. Outra forma de tomar vacina é pela boca, 

através de gotinhas! Seria muito bom se toda vacina fosse assim, né?  

Mas como será que as vacinas funcionam? 

Na natureza existem microrganismos como alguns vírus e bactérias que quando 

entram em contato com o nosso corpo são capazes de nos deixar doentes. E é por isso 

que a gente toma a vacina: pra não ficarmos doentes! Esses organismos provocam a 

morte das nossas células ao injetarem seu material genético no interior delas. Ah, e tem 

mais: para se multiplicarem, eles também precisam estar dentro das nossas células, que 

funcionam como um ambiente perfeito para manterem o ciclo de vida do vírus.  

As vacinas são produzidas a partir desses microrganismos, mas tem um grande 

detalhe: eles passam por alguns processos que os deixam bem fraquinhos e sem força, 

incapazes de nos fazer algum mal.  

Quando entram no nosso corpo, as vacinas estimulam a produção de células de 

memória. Essas células reconhecem os vírus e as bactérias que tentam nos infectar e 

produzem substâncias muito poderosas, chamadas de anticorpos, que destroem esses 

microrganismos. E é assim que o nosso corpo se protege. Viu só que interessante?  
FONTE: Universidade das Crianças. Texto de Bárbara Kelem e Ilustração de Maria Carolina. Disponível em: 
https://bityl.co/3i8f. Adaptado para fins didáticos. 
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ATIVIDADE 3 – O infográfico a seguir também ajuda a entender como as vacinas 
funcionam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://familia.sbim.org.br/vacinas 
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ATIVIDADE 4 - Hora de colocar a imaginação para funcionar! Crie uma história sobre as 
vacinas e como elas protegem o corpo. Você pode criar uma história em texto e ilustrar, ou 
uma história em quadrinho, ou uma tirinha, ou um poema... O importante é utilizar o 
conhecimento científico sobre as vacinas que você aprendeu com os textos, certo? (Se for 
possível, acesse aos vídeos sugeridos na Atividade Complementar antes de fazer essa 
atividade.) 
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ATIVIDADE 5: Peço a um adulto da sua casa para lhe emprestar a sua caderneta de 
vacinação. Abra do registro de vacinas e nele você verá que você já tomou diversas delas. 
Escolha cinco e registre as informações no quadro. Você precisará fazer uma pesquisa para 
identificar qual doença a vacina previne e qual o agente causador dessa doença (um vírus ou 
uma bactéria). Devolva a sua caderneta de vacinação para o adulto guardar. Ela é um 
documento muito importante. 
 

Nome da vacina Doença que previne Agende causador 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

   
 
 
 

 
Atividade Complementar: 
 
1. O Zé Gotinha é o mascote brasileiro da vacinação. Ele aparece na 
época das campanhas de vacinação para lembrar que é hora de se 
proteger. Conheça mais da história desse mascote na “Casa do Zé 
Gotinha”. Acesse: https://bityl.co/3iAK 

2. Assista aos vídeos: 

Do canal Ciência Explica: 

- Como funcionam as vacinas? Acesse: https://ggle.io/3TjY 

- O que são anticorpos? Acesse: https://ggle.io/3TjZ 

Do canal Ciência por aí: 

- Como as vacinas são produzidas. Acesse: https://ggle.io/3Tja 

 

Finalizamos mais um Roteiro de Atividades! Viva! 

Até semana que vem. 

Com carinho, 

Professora Flávia 


