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BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: ___________________________________________ 
NOME:     ___________________________________________ 
PERÍODO: 22 a 26 de junho de 2020. 
 
Olá turma do 4º ano, 

 

Bom estarmos de volta em mais uma semana de estudos. 

Neste bloco de atividades vamos conversar sobre o uso das redes sociais, 

lendo um editorial em que se discute esse assunto. 

 
ATIVIDADE 1 – 22 DE JUNHO DE 2020 

 
1- Leia o texto com atenção: 

AS REDES SOCIAIS NA VIDA DAS PESSOAS 

Neste século XXI, em cada novo dia, as redes sociais estão mais presentes 

na vida das pessoas. Elas invadiram a vida social e familiar. Elas são, 

atualmente, sem sombra de dúvidas, o maior instrumento de troca de 

informações existente no universo, sua velocidade e sua praticidade 

possibilitam a interação instantânea entre usuários do mundo todo. 

 

Mas, afinal, até onde elas podem influenciar a sociedade? É possível ter 

noção da sua força? São elas, apenas, simples aplicativos que permitem a 

troca de ideias e fotos, bate papo, onde se procura por amigos e colegas de 

escola e se promove encontros, incentivando relacionamentos? 
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Para responder a tantos questionamentos, dizemos que elas permitem uma 

nova maneira de participação da sociedade, com interessantes aplicativos 

que dão suporte e facilitam os relacionamentos, com intensa e diversificada 

participação de milhares de pessoas, de olhos nas mudanças no mundo, 

mas em um mínimo espaço de tempo, tudo muito rápido, em um clique 

apenas. 

 

Essas redes sociais não se limitam mais, somente, aos relacionamentos, 

mas também como fonte de pesquisa e notícias, tendo como atributos a 

interatividade e participação, possibilitando não só o acesso à informação, 

mas a capacidade de produzi-la. Sendo assim, as redes mostram a sua 

importância, deixando de lado tempo e espaço, influenciando o destino de 

milhares de pessoas, através da rápida disponibilização de informações 

relevantes, de forma que muita gente usufrui desses ambientes virtuais, 

atuam neles com grande intensidade e frequência.  

 

O público das redes sociais não as utiliza somente para se comunicar, 

distrair, divertir e jogar; ele também consome informação, serviços e 

produtos! Unindo a linguagem informal, conteúdo multimídia e interação 

social, elas podem se tornar uma poderosa ferramenta de comunicação e 

publicidade. Também mudam comportamentos de vida, hábitos, costumes. 

 

Enfim, a importância da internet é atualmente indiscutível, a sua relevância 

para o mundo, o seu efeito multiplicador, o seu uso universalizado por sites, 

blogs, redes sociais, aplicativos entre tantas outras artimanhas 

proporcionadas por ela. Porém, “nem tudo são flores” o uso indevido deste 

que hoje pode ser chamado de elemento de integração social, vem 

causando diversos danos sociais. É preciso ter atenção e cuidado, da 

maneira como cria e produz destrói e vicia.  

FONTE: https://agazetadoacre.com/2018/05/as-redes-sociais-na-vida-das-pessoas/ 

https://agazetadoacre.com/2018/05/as-redes-sociais-na-vida-das-pessoas/
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ATIVIDADE 2 – 23 DE JUNHO DE 2020 
 
 
2- A partir da leitura do texto, responda as questões abaixo: 

a)  Qual o tema tratado nesse editorial? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) Qual a importância do uso das redes sociais? 
____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c) E você, utiliza as redes sociais? De que forma? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  d) Explique o que você entendeu pela expressão do editorial “nem tudo 
são flores”. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3 – 24 DE JUNHO DE 2020 

Segundo o editorial lido por você “As redes sociais na vida das pessoas”, 

o público às utiliza para se comunicar, distrair, divertir e jogar. 

3- A partir da leitura do gráfico abaixo, responda as questões. 

   

 

 

 

FONTE: file:///D:Maria%20deAssis/Downloads/3013-9001-1-PB%20(8).pdf 

a) Quantas pessoas conseguem jogar menos de uma vez por semana? 

___________________________________________________________ 

b) 40 pessoas conseguem jogar quantas vezes na semana? 

___________________________________________________________ 

c) E você, em qual das colunas do gráfico se enquadra? 

___________________________________________________________ 

4- Ainda sobre jogos, observe os registros abaixo. Eles mostram os 
números formados por diferentes equipes na primeira rodada de uma 
partida do jogo “O MAIS PERTO POSSÍVEL”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Livro Nossa Rede - Caderno do Aluno, Matemática – 4 Ano , P.88.  

a) Qual equipe venceu essa 
rodada?_________________________________________________ 

b) Quantos pontos fez a equipe que mais se distanciou do número alvo? 
___________________________________________________________ 

 

O MAIS PERTO POSSÍVEL  
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ATIVIDADE 4 – 25 DE JUNHO DE 2020 
 

 

 

5) Segundo dados acima marque X na resposta correta: 

 

(    ) É correto afirmar que 40% das  pessoas usam as redes sociais apenas 

para compartilhar fotos e vídeos. 

(    ) 20% das pessoas usam as redes para fazer networking. 

(    ) Para pesquisar ou procurar produtos para comprar 31% das pessoas 

usam as redes sociais. 

(    ) 30%  das pessoas usam as redes sociais para passar o tempo. 

(    ) Ficar por dentro de noticias e eventos 100% usam as redes sociais em 

âmbito global. 

 

6- Quais dos motivos apontados no gráfico você usa as redes sociais? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 5 – 26 DE JUNHO DE 2020 
 

PESQUISANDO COM AJUDA DA FAMÍLIA 
 

7) Depois de estudarmos sobre as redes sociais na vida das pessoas, 
pesquise com seus familiares e assinale abaixo com que frequência você e 
os entrevistados acessam as redes sociais:  

 

Familiares  Todos os 
dias 

1 ou duas 
vezes na 
semana 

Não usa as 
Redes 
Sociais  

Pai/Responsável     

Mãe/Responsável    

Irmão    

Irmã    

Você    

 

a) Quais os principais motivos pelos quais você e seus familiares usam as 
redes sociais? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
b) Quais as redes sociais mais utilizadas por você e seus familiares? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
c) No seu ponto de vista quais as vantagens e desvantagens das redes 
sociais? 
 
VANTAGENS:________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
DESVANTAGENS:_____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
NOS ENCONTRAREMOS EM BREVE! 


