
ROTEIRO 8 

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! 



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  

 

Roteiros 8  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.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

mailto:quartoanohistoriaataide@gmail.com


CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Roteiro 8: Texto e Atividade do Roteiro 7 e 8 de História – 2020  
 

Tema: Espaços urbanos – problemas urbanos 

Professor: Ataíde Felício dos Santos 

Aluno (a):______________________________________________________4º ano ___ 

                                               

1.Leia atentamente o texto abaixo. 
 

A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID -19)  

“O surto da doença do coronavírus (COVID-19) foi declarado uma Emergência de Saúde 

Pública e o vírus tem se espalhado por muitos países nos diversos continentes. 

 Embora ainda haja muito a se estudar sobre o vírus que causa a COVID-19, já sabemos que 

ele é transmitido por contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada 

(geradas quando a pessoa tosse ou espirra).  

Também é possível contrair a infecção ao se tocar uma superfície contaminada com o vírus 

e levar a mão ao rosto (por ex. olhos, nariz, boca). Enquanto a COVID-19 continuar se 

propagando, as comunidades precisam tomar as medidas necessárias para frear essa 

disseminação, reduzir os impactos da epidemia, e apoiar as medidas de controle. 

(OPAS/BRA/Covid-19/20-015)” 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51955/OPASBRACOVID1920015_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y )  

 

RECOMENDAÇÕES DA Organização Mundial da Saúde – OMS. 

A Pandemia da Covid -19 tem exigido algumas atitudes, orientadas pela Organização 

Mundial da Saúde-OMS:  

1. Lavar bem as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou uso de álcool em gel; 

2. Uso de máscaras;  

3. Distanciamento social (2 metros entre as pessoas); 

4. Proibição de aglomeração de pessoas. 

Essas orientações podem evitar a transmissão do vírus entre as pessoas para a preservação 

de nossa saúde e nossa vida. 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51955/OPASBRACOVID1920015_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y


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 
Professor: Ataíde Felício dos Santos 
Aluno(a):_____________________________________________4º ano ___ 
 
 
1. Compare os cuidados apresentados durante a Peste Bubônica (texto do roteiro 7) com 

os cuidados que atualmente têm sido orientados sobre a pandemia da COVID-19 (texto 
do roteiro 8). Quais as semelhanças e diferenças dos cuidados orientados em ambas as 
doenças? Registre sua resposta. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2.  Pense sobre tudo que você leu nos roteiros 7 e 8, dialogue com seus pais, amigos e 

registre o que você entendeu. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Quais são os cuidados que as autoridades sanitárias nos orientam em relação à 

prevenção a Dengue? Registre sua resposta. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. Como você tem pensado e sentido em relação à Pandemia da Covid-19?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



5. Represente por meio de desenhos o que você pensa e sente em relação às seguintes 
doenças - Peste Bubônica, Dengue e Covid 19. 
 

PESTE BUBÔNICA 
 

 

 

 

 

 

 

Dengue 

 

DENGUE 

 

 

 

 

 

 

 

COVID - 19 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08 

  

DATA DE ENVIO: 16 de outubro de 2020 

DATA DE ENTREGA:  30 de outubro de 2020 

Realizar no período de:  26 à 30 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 sobre vários elementos da natureza que fazem parte do 

nosso dia-a-dia.  Vocês sabem por quê preservar e conservar a natureza é tão importante? 

O que está acontecendo com os nossos rios, vegetações, animais? Então, pensando 

nessas perguntas e no tema do PIPOESIA 2020, do CEPAE, que traz a seguinte 

pergunta: onde você vê poesia? trouxe algumas informações para vocês aprenderem 

sobre a relação natureza e sociedade. Então, vamos lá crianças... 

 

Oi alunos e alunas, no roteiro 7 começamos a estudar um pouco sobre 

alguns elementos naturais, agora vamos estudar a relação Natureza e 

Sociedade. 

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 prof.ª Laís  
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1- Sabemos que no espaço geográfico, estão os lugares onde vivemos e visitamos, sendo 

formado por vários elementos naturais e outros construídos pelas pessoas, como 

casas, prédios, dentre outros.  Assim, leia a prosa poética que escrevi (você pode 

assistir o vídeo sobre ela no nosso site https://www.cepaequartoequinto.com/) e a 

reportagem a seguir:  

    

 

       

 

No meu caminho há poesia 

 

Perguntaram onde vejo poesia 

E respondo: 

Vejo poesia nas águas da Amazônia, nas florestas, no lugar onde nasci 

Vejo poesia nos rios, no pôr do sol, no luar, na flor do Cerrado 

Nas ruas, nas cidades, nas crianças que correm em suas casas, em seus lugares 

Vejo poesia em cada canto da nossa escola 

E ao percorrer nosso vasto Brasil 

Vejo poesia em cada povo, em cada comunidade 

É nesse caminhar que encontro letras, palavras, sons, cores, paisagens ... 

(Prosa escrita sob o luar do Cerrado, Laís Campos) 

 



 

DISCIPLINA GEOGRAFIA                       ROTEIRO 08 
 

 

 

2- Agora que você leu os textos acima sobre como a natureza faz parte da nossa vida e 

nós fazemos parte dela. Você vai anotar no caderno de Geografia, o que lhe chamou 

atenção durante a leitura e produzir nas linhas abaixo um texto sobre a importância 

de preservar a natureza, os lugares que vivemos. Como sugestão para ajudar na 

construção de seu texto, temos o roteiro abaixo: 

 

Tema:  Preservação da natureza e o lugar que vivemos 

 

1º parágrafo-  No lugar que vivemos, existem elementos naturais e construídos pelos 

seres humanos? quais? 

2º parágrafo-  Qual a importância da natureza no mundo? 

PANTANAL: O PATRIMÔNIO NATURAL DA HUMANIDADE QUE ARDE EM 
CHAMAS 

Embora seja o menor bioma brasileiro em extensão, os 150 mil quilômetros 
quadrados que formam o Pantanal o tornam a maior planície de inundação do 
mundo. Devido à sua enorme biodiversidade de fauna e flora, o Pantanal foi 
considerado pela UNESCO um “Patrimônio Natural Mundial”, e “Reserva da 
Biosfera”.  

Em 2020, no entanto, esse importante ecossistema está sendo alvo de incêndios 
devastadores. 2 mil quilômetros quadrados já foram destruídos só nesse ano, uma 
área equivalente a dez vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntos. 

O Pantanal é lar de 650 espécies de aves, 263 tipos de peixes e 123 espécies de 
mamíferos. Dentre esses, existem algumas já ameaçadas de extinção, como a 
arara-azul, a onça-pintada e o cervo-do-pantanal. Existem também inúmeros 
répteis, e até 1100 espécies de borboletas.  

 

Fonte: https://aventurasnahistoria.uol.com.br, publicado em 12/09/2020. 
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3º parágrafo- Como podemos preservar a natureza?  

4º parágrafo- No final diga o que você espera no futuro para o planeta.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08 

 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno (a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

ATIVIDADE 08 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 26/10 

 

ATENÇÃO: a partir do 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 

 

 

Oie.. Espero que estejam todos (as) bem!! 

Vamos para mais um roteiro? 

Esse será o último da 1ª escala, cuja temática é jogos cooperativos e competitivos.  

Bons estudos!! 

 

 

1) Durante a 1ª escala tivemos a oportunidade de entender mais um pouco sobre os 

jogos, seus objetivos e especialmente entender qual a relação que eles estabelecem 

com a sociedade. Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Platão, que diz 

assim: “se conhece muito mais uma pessoa em uma hora de brincadeira do que 

em um ano de conversa”. Ele diz isso porque no momento da brincadeira, dos 

jogos, e em momentos de descontração, conseguimos expressar melhor quem 

somos, nossos valores e como percebemos os outros. Pensando em tudo que 

estudamos sobre as características dos jogos competitivos e cooperativos e aquilo 

que podemos aprender com eles, conta para mim aquilo que mais te marcou, ou 

seja, aquilo que você achou mais importante em tudo que estudamos nessa 1ª 

escala. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2) Sabemos que os jogos competitivos, especialmente os esportes jogados 

profissionalmente, tem características muito diferentes dos jogos cooperativos. 

Cite, no mínimo três características diferentes para cada um. 

 

 

JOGOS COOPERATIVOS JOGOS COMPETITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Vivemos em uma sociedade onde vários atletas tem o esporte como profissão. 

Cite três elementos que fazem com que o esporte tenha características 

competitivas, e duas características que levam o esporte a ser uma profissão. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4)  Se fosse para você escolher um esporte como profissão, qual você escolheria e 

por que? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Usando seus conhecimentos sobre o que já aprendeu sobre jogos, por que você 

acha que existem as regras? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6) Tanto nos jogos quanto nas brincadeiras existem regras, certo? Quando você vai 

brincar com seus primos (as), irmãos (ã) ou colegas, independente da brincadeira 

ou do jogo, geralmente já tem algumas regras estabelecidas, sejam elas 

construídas pelos participantes ou construídas anteriormente pela sociedade. 

Quando se brinca de pique-pega, por exemplo, já sabemos que haverá alguém que 

será o pegador (a) e os demais que tentarão não ser pegos, correto? Entretanto, 

podemos fazer algumas mudanças nas regras e acrescentar alguns elementos como 

o pique (fruta, no ar, estátua), e também criar regras para sermos salvos. Portanto, 

podemos entender que não são regras fixas, que há flexibilidade e podemos mudá-

las. Agora é a sua vez de elaborar e colocar aqui no papel o que aprendeu. 

Escolha um elemento da cultura corporal, pode ser qualquer um (vôlei, atletismo, 

futebol, brincadeira, ginástica, etc.), e elabore regras, objetivos e estratégias para 

que ele seja jogado/ executado nas duas formas: cooperativo e competitivo. Por 

exemplo: se escolher o voleibol, você deverá colocar no campo do nome, o 

elemento da cultura corporal que escolher (voleibol), e na descrição, escrever 

como se joga ele de forma cooperativa no quadro esquerdo e como se joga de 

forma competitiva no quadro direito. Atenção, só poderá escolher um elemento 

para os dois formatos de jogo, ok? Quero aqui nesta atividade mostrar para vocês 

que há como jogar o mesmo elemento da cultura corporal seja de forma 

cooperativa ou competitiva. 

 

Formato: Cooperativo Formato: Competitivo 

Nome: Nome: 

Descrição: 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Descrição: 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Iniciaremos nossa 2ª escala nos próximos roteiros.  

Nós, professores e professoras de Educação Física do Cepae separamos diferentes 

conteúdos por série e por escala para que vocês possam ter acesso aos mais diversos 

conhecimentos que permeiam o universo da cultura corporal. Sendo assim, durante toda 

a sua vida escolar, você poderá vivenciar os mais diferentes elementos e compreender sua 

história, regras, e características que permeiam nossa sociedade.  

Sabia que cada cultura e país desenvolvem seus próprios elementos, jogos/brincadeiras? 

Alguns se tornam globais, todos os conhecem, mas outros, só são dançados, jogados e 

brincados em determinadas culturas. Já viu algum vídeo ou ouviu falar sobre dança de 

matriz africana? Pois bem, na 2ª escala conheceremos um pouco mais sobre a cultura 

africana, sobre a dança e seus diferentes elementos. Até lá!!! 

 

 

Fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês as principais características de 

como a sociedade pode se desenvolver de forma competitiva e cooperativa. As duas 

características são importantes. Em alguns momentos vamos precisar desenvolver 

nosso lado cooperativo, em outros, o competitivo, mas o mais importante de tudo é 

lembrar que o respeito deve estar sempre presente, independentemente da situação. 

Uma não anula a outra. Devemos identificar os momentos, as situações e lembrar que 

vivemos em sociedade, que o outro, seja ele meu amigo, meu parente, ou a moça que 

limpa a escola, são pessoas dignas de respeito, e, portanto, devem ser tratados da 

forma como eu gostaria de ser tratada!!!!! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 8   

  

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Realizar na semana do dia 26 de outubro 

E-mail para o envio deste roteiro: flavia.lima@ufg.br 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

Oi, turminha do 4º Ano! 
Chegamos ao 8º Roteiro e ao final da 1ª escala. 

Portanto, é momento de revisar as aprendizagens. Será 
que você começou a ver o mundo de maneira diferente. 

Minha aposta é que sim! 
Hora de começar! Balance os ombros, respire fundo 

e vem comigo! 
Profª Flávia 

ATIVIDADE 1 – Jogo da Memória 
Ao final deste Roteiro há um conjunto de cartas para você recortar. Elas estão em pares: uma 
carta é a imagem e a outra é a informação relacionada a ela. Também há números para 
identificar a correspondência. Recorte as imagens e coloque-as embaralhadas voltadas para o 
lado de baixo. Convide alguém da sua casa para brincar e aprender com você. As regras são 
as mesmas do jogo da memória: uma pessoa começa virando uma carta e, logo depois, tenta 
achar a correspondente. Se não encontrar, passa para o próximo jogador. Se encontrar, 
continua jogando. No momento que virar cada carta, leia a informação descrita nela para você 
a pessoa que está brincando aprenderem mais. Vocês podem brincar quantas vezes 
quiserem!!! 

Ao final do jogo, descreva aqui como foi a brincadeira. É importante fazer de forma bem 
completa, ok? Coloquei um exemplo da descrição de uma brincadeira para você entender 
melhor. 

No dia 13 de outubro de 2020 eu brinquei de jogo da memória com o 

meu filho Otávio. O jogo da memória tem 32 peças com desenhos de 

animais de todo o mundo! Nós ganhamos esse jogo de uma amiga que 
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mora na Alemanha. Nós jogamos três vezes nesse dia. O Otávio 

ganhou duas partidas e eu ganhei uma. Foi uma diversão! Nós 

adoramos brincar desse jogo porque é divertido, treina a memorização 

e a gente aprende sobre diferentes animais.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2: Encontre no caça-palavras as palavras que faltam para completar o texto que resume 
as aprendizagens desta escala. As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal e 
vertical, sem palavras ao contrário. 

S C E N W R T E H E I A 
R O T H R S V N Y V H N 
D R I I E E E O I I T T 
T O A P U P N T T R W I 
C N S Ó B E I I S O U B 
B A C T É R I A S S V I 
N V T E M G O N T E A Ó 
M Í U S F U N G O S C T 
N R S E F N W P T H I I 
I U L N P T E A T T N C 
H S T O T A E I T G A O 
D A E M Á S C A R A S S 
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 Nesta primeira escala estudamos sobre os microrganismos. As aulas de Ciências 

começam com uma _________________________. Depois disso elaboramos uma 

_______________________________ com o conhecimento que temos naquele momento. A partir disso 

começamos uma investigação científica. Aprendemos que os microrganismos são seres 

microscópicos, não vistos a olho nu. Iniciamos os estudos pelas _____________________________. 

Aprendemos que existem bactérias que prejudicam o nosso corpo, nos deixando doentes. Muitas 

vezes temos que tomar ____________________________, um medicamento que ajuda o corpo a 

combater esse tipo de microrganismo. Mas também há bactérias importantes para o bom 

funcionamento do organismo, como aquelas benéficas que vivem no nosso intestino. Depois 

estudamos sobre os _______________________________. Há fungos que são microrganismos, como a 

leveduras, e outros que não são, como o fungo orelha-de-pau. Também estudamos sobre os 

vírus e descobrimos que as doenças causadas por eles são chamadas de 

________________________________. No ano de 2019 surgiu um novo _____________________________ 

chamado SARS-CoV-2, causador da Covid 19. Usar _____________________________ é uma forma de 

evitar a contaminação. Estamos esperando o desenvolvimento de _____________________________ 

para ficarmos protegidos dessa nova doença. 

 

CARTAS DO JOGO DA MEMÓRIA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Células são a unidade 

básica dos seres vivos. 

Nós temos trilhões de células 

no nosso corpo. 

1 

2
1 

1 

 

Microrganismos são seres 

microscópicos não vistos a 

olho nu. 

 

2
1 
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3         
Bactérias são seres vivos 

formados por apenas uma 

célula. São encontradas em 

diversos ambientes, inclusive 

no nosso corpo. 

3 

4 

A levedura é um fungo 

microscópico utilizado na 

fabricação de pães. 

4 

5 

O novo coronavírus SARS-

CoV-2 é o causador da 

doença Covid-19 

5 

Vírus são seres microscópicos 

que precisam entrar numa 

célula para se 

multiplicarem. 

6 

 
 

6 
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7 

Microscópio é um 

instrumento utilizado para 

ampliar coisas muito 

pequenas, como as células. 

7 

8 

Orelha-de-pau é um tipo 

de fungo visível a olho nu 

encontrado no tronco de 

árvores.  

8 

9 

Flávia é a professora de 

Ciências do 4º Ano do 

CEPAE 

9 

10 
 Fungos são seres vivos 

formados por muitas células. 

Eles não produzem o 

próprio alimento.  

10 
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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): _______________________________  

______________________________________ 

Preencha seu nome completo e com letras maiúsculas. Faça aquela letra bem 

bonita que você costuma fazer! Vamos lá? 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 8 

 

Nos Roteiros de Atividades 7 a última atividade estava no livro  

de Língua Portuguesa do 4º Ano “Vem Voar” que se inicia na página 92.  

Era o conto “Os músicos de Bremen”. Você ainda se lembra dessa narrativa? 

 

Vamos ler novamente? Abra seu livro na página 92 com cuidado e com as mãos 

bem limpas. Sente-se cuidadosamente na cadeira e comece a leitura a partir 

do título.  

 

Você observou ao ler que no texto existem frases que iniciam com um 

travessão, assim               , e logo depois a palavra também se inicia com letra 

maiúscula? 

   Letras maiúsculas: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Repita o nome das letras em voz alta  

   Letras minúsculas: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

Separe as vogais copiando-as aqui: _____________________________ 

1 - Quando usamos letras maiúsculas? Escreva a letra maiúsculas do seu nome 

nas respostas corretas, dentro do quadro.  

 

Usamos letras maiúsculas para escrever o nosso nome.  
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Usamos letras maiúsculas para escrever o nome das cidades, 

dos estados, dos países, dos parques, dos museus, das fazendas, dos 

sítios, das pessoas, das lojas, dos rios, dos lagos, dos mares, dos 

prédios, das ruas, das avenidas.  

 

Usamos letras maiúsculas para iniciar uma frase depois do 

 ponto final  

 

do ponto de interrogação  

 

e do ponto de exclamação.  

 

Usamos letras maiúsculas nos textos do mesmo modo que usamos as      

letras minúsculas.  

2 – Preencha com um sinal de pontuação correto as frases abaixo: 

- Que cara é essa, meu amigo _______ - Exclamou o burro.  

- Que cara é essa, meu amigo _______ - Perguntou o burro.  

- Que é isso, companheiro _________ Por que está assim _______ 

- Pare com isso_______ - Pediu o burro. Por que canta assim ______ 

3 – Os personagens do texto conversam entre eles porque eles participam da 

história. Antes deles falarem, na escrita usamos o travessão. Quais são os 

personagens desse conto? Escreva a resposta completa. ______________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

4 – O que foi que proporcionou o encontro dos personagens principais da 

história? ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

5 – No conto, qual foi o momento de maior tensão, o momento que houve uma 

grande confusão. Esse momento foi decisivo para o desenrolar da história.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

6- Ligue corretamente com um traço de lápis, substituindo as expressões 

sublinhadas:  

Os ladrões fugiram de cabelo em pé     participar  

Eu não posso mais tomar parte nas caçadas    dono do moinho  

Por que está assim tão sorumbático     assustados  
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O moleiro trabalhava na fazenda    triste  

 

 

7 – No conto encontramos palavras com N e M e ao escrevê-las precisamos 

lembrar que antes de B e P usamos sempre a letra M. Vamos ler as frases 

para preencher corretamente os espaços usando N ou M? 

 

a) O gato me co______tou o segredo do burro.  

b) Meus de______tes estão gastos  

c) O gato entusiasmou-se e aco______panhou o galo até a cidade.  

d) O galo estava e______poleirado na porteira, ca_______tando 

desesperadamente e toca________do o bu________bo.  

e) O burro reuniu os co______panheiros para co_______prar 

bo______binhas no meio da co________fusão.  

f) O te_______po passou até que um ba________do de ladrões chegou. 

 

8 - A letra S ora tem o mesmo som do Z. Sabem quando isso acontece? 

Quando está entre vogais. As vogais são a, e, i, o, u  

Copie as palavras ao lado falando em voz alta e escreva no quadrinho as vogais 

que estão entre a letra S  
a) Musical    ___________________ Vogais -  

b) Casa    ___________________ 

c) Pousada    ___________________ 

d) Entusiasmado   ___________________ 

e) Pesado    ___________________ 

f) Casamento   ___________________ 

g) Acusado   ___________________ 

 

9 – Observe o significado das palavras abaixo nas páginas 92 e 94 do livro de 

Língua Portuguesa e escreva uma frase dando sentido a cada uma:  

a) Faina - ______________________________________________ 

___________________________________________________ 
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b) Tropelia - 

____________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

c) Sorumbático - ______________________________________ 

_________________________________________________ 

 

10 – Que tal participar de uma brincadeira? Vamos inventar cinco palavras e 

escrever o que significa cada uma? 

 

a)____________________ essa palavra significa _________________ 

______________________________________________________ 

Essa palavra que você inventou é semelhante a uma outra que todos 

conhecem? ______________Qual?___________________________ 

 

b)____________________ essa palavra significa _________________ 

______________________________________________________ 

Essa palavra que você inventou é semelhante a uma outra que todos 

conhecem? ______________Qual?___________________________ 

 

c)____________________ essa palavra significa _________________ 

______________________________________________________ 

Essa palavra que você inventou é semelhante a uma outra que todos 

conhecem? ______________Qual?___________________________ 

 

d)____________________ essa palavra significa _________________ 

______________________________________________________ 

Essa palavra que você inventou é semelhante a uma outra que todos 

conhecem? ______________Qual?___________________________ 

 

e)____________________ essa palavra significa _________________ 

______________________________________________________ 

Essa palavra que você inventou é semelhante a uma outra que todos 

conhecem? ______________Qual?___________________________ 

 

Para finalizar, escreva um pequeno texto utilizando as cinco palavras que você 

inventou. Utilize outras palavras que você já conhece também para ficar um 

texto bem engraçado!  

Releia depois de escrever e coloque os sinais de pontuação corretamente. 

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Qual é a sua opinião sobre inventar palavras em um texto?___________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Recadinho importante: 

Esse conto dos Músicos de Bremen que você leu no seu livro de Língua 

Portuguesa foi escrito pelos irmãos Grimm. Eles já escreveram outros contos 

como a Bela Adormecida, A Branca de Neve e Rapunzel. Você conhece mais 

algum conto desses autores? Procure na internet o nome de outro 

conto__________________________________________________ 

 

Se for possível, procure assistir na internet essa história no  

site https://www.youtube.com/watch?v=J7Wyc9w1fXY 

O nome do vídeo é Os músicos de Bremen. Essa história é também conhecida 

como Os Saltimbancos em português. 

Curiosidade: 

Você sabia que o grande escritor e compositor Chico Buarque participa dessa 

história criando uma linda música? Para saber mais sobre essa música, acesse 

no site abaixo para ouvir o Chico Buarque contar como foi que ele fez essa 

música: 

https://revistacrescer.globo.com/Saltimbancos-40-

anos/noticia/2017/03/video-chico-buarque-fala-de-os-saltimbancos.html  

 

Ilustre a parte principal do conto “Os músicos de Bremen” dos Irmãos Grimm. 

A parte principal é a mais importante. Você se recorda? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7Wyc9w1fXY
https://revistacrescer.globo.com/Saltimbancos-40-anos/noticia/2017/03/video-chico-buarque-fala-de-os-saltimbancos.html
https://revistacrescer.globo.com/Saltimbancos-40-anos/noticia/2017/03/video-chico-buarque-fala-de-os-saltimbancos.html
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 8 

DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Período de realização da atividade: 26 a 30 de outubro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

Vamos recordar os conceitos que já construímos? 

a) conceitos ligados à música em si – canção (estrofe e refrão), 

qualidades do som (timbre e altura), e melodia. 

b) conceitos ligados à prática musical – compositor, arranjador e 

intérprete  

No roteiro anterior vimos que Marília Mendonça atua como compositora e 

intérprete de suas canções. Também solicitei a você que me ouvisse e cantasse 

comigo o refrão da canção Minha Herança, de sua autoria.  

Vamos analisar musicalmente essa canção? Para isso, vou numerar as 

frases do seu refrão. Ouça minha interpretação, cante comigo algumas vezes e 

depois tente dar resposta às questões que se seguem:   

MINHA HERANÇA 

Marília Mendonça 

1.Vai, senta aqui do meu lado 

2.Me deixa te olhar e 

3.Sentir o seu cheiro 

4.Pra me renovar 

5.Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz 

6.Fale do mundo, dos seus planos 

7.Me fale de nós 

8.Senta aqui do meu lado 

9.Leve essa herança 

10.Que ficou em mim 

11.Não quero esperança 

12.E nesse último pedido eu quero só te abraçar 

13.Dez minutos já me bastam 

14.Eu vou me conformar 

 

 



1. Quantos e quais são os timbres que você ouve? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Sabemos que melodia é a sequência de sons com alturas diferentes, ou 

seja, nessa sequência, eles podem se movimentar para cima (ficando 

mais agudo), para baixo (ficando mais grave) ou permanecer na mesma 

altura. Pois bem, faça um círculo na sílaba mais aguda de cada frase da 

canção. 

3. Por último, procure conhecer mais a vida e a obra/carreira musical de 

Marília Mendonça e escreva nas linhas abaixo as informações que você 

conseguir.  

Vida: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Obra/Carreira Musical 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Obs.: se você for entregar o roteiro respondido via email, utilize o seguinte 

endereço: zetelma@terra.com.br 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08   

 DATA DE ENVIO: 16 de outubro 

DATA DE ENTREGA: 30 de outubro 

Realizar na semana do dia 26 de outubro 

Professor Iury Sparctton 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS! 

No intuito de aprofundar os seus conhecimentos, caso for possível, acesse a plataforma do Youtube e 
assista ao seguinte vídeo: 

Conteúdo: Subtração de números naturais 

Título do vídeo: Subtração: 3517 - 1989 

Canal no Youtube: Matemática com Demóclis Rocha 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=axJTU7xS_wU  

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! No roteiro de hoje veremos algumas subtrações com 

números da ordem da Unidade do Milhar. Esses números são bem grandes, não é mesmo?  

Assim que terminar essa atividade, tire uma foto (ou digitalize) e encaminhe para o seguinte 

endereço eletrônico: 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 . 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC58hG6Mkke58UQ26VH8FS_g
https://www.youtube.com/watch?v=axJTU7xS_wU%20
mailto:iuryabreu@ufg.br
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1 – Efetue a seguintes operações:  

 

2- Arme e efetue de acordo com o exemplo: 

a) 2458 – 636 = 1822 

b) 1589 – 467 = ______________________ 

c) 6587 – 3426 =_____________________ 

d) 2987 – 92 = ________________________ 

e) 3487 – 534 = _______________________ 

f) 7896 – 2439 = ______________________ 

                        

                        

 



 

MATEMÁTICA                      ROTEIRO 8 3 

PARA SABER MAIS! 

No intuito de aprofundar os seus conhecimentos, caso for possível, acesse a plataforma do Youtube e assista ao 
seguinte vídeo: 

Conteúdo: Subtração de números naturais 

Título do vídeo: Subtração: 2174 – 1285 

Canal no Youtube: Matemática com Demóclis Rocha 

              Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wO2sBcbsnYU 

 

3- Segunda-feira passada um comerciante abasteceu seu mercadinho com 720 kg de arroz. Ao longo da semana 

foram vendidos 254 kg. Quantos quilos de arroz ainda possui o comerciante? 

 

 

 

 

 

 

 

4- Uma fábrica de sapatos possuía 5235 pares de calçados em estoque e recebeu um pedido, de um único 

cliente, de 4989 pares de calçados. Quantas unidades de calçados sobraram em estoque após a entrega desse 

pedido? 

 

 

 

 

 

 

5- Um torneio de futebol agrupou 2450 pessoas na praça principal de uma cidade do interior de Goiás. Era 

uma disputa entre o time amarelo e o time verde. Das pessoas presentes, 1289 eram do time amarelo. Quantas 

pessoas do time verde estavam presentes na praça principal dessa cidade?  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC58hG6Mkke58UQ26VH8FS_g
https://www.youtube.com/watch?v=wO2sBcbsnYU


 

MATEMÁTICA                      ROTEIRO 8 4 

 

6- João possui R$ 5000,00 em sua poupança. Foi necessário fazer um reparo em seu carro, pago com dinheiro 

da poupança, no valor de R$ 485,00. Depois, foram feitos outros reparos em sua casa, também pagos com 

dinheiro da poupança, no valor de R$ 1800,00. Ao final de todos esses reparos, quanto sobrou na poupança 

de João? 

 

 

 

 

 

 

 

7- Marcela quer comprar um videogame que custa R$ 4.400,00. Por conta de suas economias, Marcela já 

conseguiu juntar R$ 2.987,00. Quanto ela ainda precisa para comprar o videogame? 

 

 

 

 

 

 

 

8- Uma casa de show tem uma capacidade de acomodação de 2550 pessoas. Já foram vendidos 296 ingressos 

para o próximo espetáculo. Quantos ingressos ainda podem ser vendidos, sem ultrapassar a capacidade 

máxima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 9.  

Bons estudos! 

Profº. Iury 


