
BLOCO DE ATIVIDADES
CICLO DE APRENDIZAGEM II

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO
ESCOLA:

NOME:

PERÍODO: 04 A 08 DE MAIO DE 2020.

ATIVIDADE 1 - 04 DE MAIO DE 2020

1. Leia o texto abaixo com muita atenção.

QUEIMADAS

A prática de queimada é utilizada como técnica rudimentar
de preparo da terra. As queimadas são uma das principais causas
do aquecimento global.

A  prática  de  realizar  queimada  promove  uma  série  de
problemas de ordem ambiental, tal fato tem ocorrido em diferentes
pontos do planeta, os países subdesenvolvidos são os que mais
utilizam esse tipo de recurso.

As  queimadas  são  mais  freqüentes  em  áreas  rurais  que
praticam técnicas rudimentares de preparo da terra, quando existe
uma área na qual se pretende cultivar, o pequeno produtor queima
a vegetação para limpar o local e preparar o solo, esse recurso
não requer investimentos financeiros. 

Do ponto de vista agrícola, o ato de queimar áreas para o
desenvolvimento da agricultura é uma ação totalmente negativa,
uma vez que o solo perde nutrientes, além de exterminar todos os
microrganismos presentes  no mesmo que garante  a  fertilidade,
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dessa forma, a fina camada da superfície fica empobrecida e ao
decorrer  de  consecutivos  plantios  a  situação  se  agrava
gradativamente resultando na infertilidade.

Outra questão que deriva das queimadas é o aquecimento
global,  pois a prática é a segunda causa do processo,  ficando
atrás  somente  da  emissão  de  gases  provenientes  de  veículos
automotores  movidos  a  combustíveis  fósseis.  Isso  acontece
porque as queimadas produzem dióxido de carbono que atinge a
atmosfera  agravando  o  efeito  estufa  e  automaticamente  o
aquecimento global.

FONTE: https://alunosonline.uol.com.br/geografia/queimadas.html 

Agora responda às seguintes questões:

2. Em  quais  áreas  as  queimadas  são  praticadas  com  mais
frequência? 

3. Por que, do ponto de vista agrícola, provocar queimadas é
considerada uma ação negativa? 

4. Se sabemos que as  queimadas  causam a  infertilidade da
terra, por que ainda se usa este tipo de técnica para preparar
o solo? 

5. Que tipo de gás é liberado quando ocorrem as queimadas? 

6. Quais  são os principais  causadores  da emissão de gases
tóxicos na superfície terrestre? 
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ATIVIDADE 2 - 05 DE MAIO DE 2020  

7. Leia  a  receita
“Bolinho  de
arroz”  ao lado e
depois responda
as  perguntas
abaixo:

BOLINHO DE ARROZ

ARROZ COZIDO
LEITE
OVOS
FARINHA DE TRIGO
SAL A GOSTO
FERMENTO
QUEIJO RALADO
CHEIRO VERDE A GOSTO

JUNTE TODOS OS INGREDIENTES EM UM RECIPIENTE E 
MEXA BEM

MODELE OS BOLINHOS E COLOQUE-OS EM UMA 
ASSADEIRA UNTADA COM ÓLEO

LEVE-OS AO FORNO PARA ASSAR

8. Cristina queria aproveitar o arroz que sobrou do almoço e,
remexendo nas gavetas de casa, encontrou a receita que era
da  avó  dela.  Você  acha  que,  com  esta  receita,  Cristina
poderá fazer os bolinhos de forma que fiquem iguais aos da
avó? Por quê?

9. A lista  abaixo  contém  a  medida  de  cada  ingredientes  da
receita,  mas  não  na  mesma  ordem  em  que  foram
apresentados. Ajude Cristina anotando o ingrediente que, na
sua opinião corresponde a cada uma das medidas.

INGREDIENTES MEDIDAS

14 g (1 colher de sopa) 

240g

120g (ou meia xicara)

100ml (ou 8 colheres de sopa)

4

480g (ou 2 xícaras)
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 ATIVIDADE 3 - 06 DE MAIO DE 2020

10.  Provavelmente em sua família há alguma receita que faz
parte das tradições. Aquela receita especial, que é passada
de mãe para filha. Pergunte a alguém da sua família qual é
essa receita e preencha a ficha abaixo:

Nome da receita de família:

Ingredientes:

Modo de fazer:
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ATIVIDADE 4 - 07 DE MAIO DE 2020

11. Releia um trecho do texto “Queimadas” abaixo:

Do  ponto  de  vista  agrícola,  o  ato  de  queimar  áreas  para  o
desenvolvimento da agricultura é uma ação totalmente negativa,
uma vez que o solo perde nutrientes, além de exterminar todos os
microrganismos presentes no  mesmo que garante  a  fertilidade,
dessa forma, a fina camada da superfície fica empobrecida e ao
decorrer  de  consecutivos  plantios  a  situação  se  agrava
gradativamente resultando na infertilidade.

12. De acordo com o trecho acima, que atitude VOCÊ pode 
tomar para ajudar a preservar o nosso planeta?  

13. Marque  F para falso e  V para verdadeiro em relação às
queimadas.

(   ) As queimadas representam a pior forma de destruição do solo.
(   ) As queimadas ajudam a adubar o solo.
(   ) As queimadas tornam o solo mais fértil.
(   ) As queimadas não influência no aquecimento global.
(   ) As queimadas são considerada uma técnica rudimentar.
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ATIVIDADE 5 - 08 DE MAIO DE 2020

14. Com a ajuda da família, pesquise por que as queimadas
influenciam no aquecimento global.

 Nos encontraremos na próxima semana! 
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