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BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: ___________________________________________ 
NOME:     ___________________________________________ 
PERÍODO: 29 de junho a 03 de julho de 2020. 
 
Olá turma! 

Bom estarmos de volta em mais uma semana de estudos. Neste Bloco de 

Atividades vamos estudar um pouco mais sobre Salvador. Nossa cidade é 

mesmo encantadora, reconhecida em todo o mundo por sua beleza natural, 

gastronomia, música e arquitetura. 

Boa semana de estudos! 

 
ATIVIDADE 1 – 29 DE JUNHO DE 2020 

 
  

1) Leia com atenção o texto abaixo: 
 
AS CIDADES – MUDANÇAS E PERMANÊNCIA AO LONGO DOS 

TEMPOS. 
 

Salvador foi capital do governo brasileiro de 1549 a 1763. No início do 

século XIX, Salvador possuía cerca de 70 mil habitantes e hoje possui em 

torno de 2,6 milhões de habitantes (dados de 2018). A Cidade era a maior 

do Império Português e só perdia para Lisboa, capital de Portugal. Naquela 

época era considerada uma das mais belas cidades da América e de todo o 

Hemisfério Sul. Em 1873, Salvador ganhou uma de suas mais conhecidas 

construções: “o  Elevador Lacerda, um dos mais importantes 

http://www.bahia-turismo.com/salvador/elevador-lacerda.htm
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empreendimentos da engenharia brasileira daquele século”, construído 

pelos irmãos Lacerda.  

 “De 1912 até os anos 30, Salvador foi reconstruída, com a demolição de 

patrimônios históricos para abertura de grandes avenidas e a passagem de 

bondes. Nos anos 60, começou a segunda grande reestruturação 

urbanística de Salvador [...]. Foi construída a Avenida Contorno e grandes 

avenidas de vale, interligando os bairros.”[...] “A Cidade, construída em dois 

andares, é historicamente uma das mais importantes da América. A 

evolução de seu perfil, visto da Baía de Todos os Santos, ao longo de mais 

de quatro séculos, é fascinante. Além disso, as contribuições de seu povo 

para a cultura brasileira e mundial são imensas.” 

FONTE: http://www.cidade-salvador.com/  

http://www.cidade-salvador.com/
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ATIVIDADE 2 – 30 DE JUNHO DE 2020 

 
 

Agora que você já leu o texto, responda as perguntas a seguir com muita 

atenção:  

2) Assinale abaixo qual a finalidade desse texto:   

(    ) Narrar uma Biografia;                 

(    ) Relatar um pouco da história de Salvador;  

(    ) Ensinar uma receita;  

(    ) Dar um recado.  

 

3) Pesquise o significado das palavras abaixo, que fazem parte do texto, e 

anote no seu caderno:  

 

a)Empreendimento; b) Patrimônio; c) Urbanística; d) Reestruturação.  

 

4) Releia o trecho retirado do texto: 

 

 

               

 

No trecho lido, qual dos sinais de pontuação abaixo foi utilizado? 

(   ) Travessão                    (    ) Aspas                  (    ) Exclamação  

 

“[...] o  Elevador Lacerda, um dos mais importantes empreendimentos da 

engenharia brasileira daquele século.”, construído pelos irmãos Lacerda.  

 

http://www.bahia-turismo.com/salvador/elevador-lacerda.htm
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ATIVIDADE 3 – 01 DE JULHO DE 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://dicasdonossobrasil.com.br/salvador/mapa-turistico-de-salvador/ 

 
O mapa acima apresenta pontos turísticos de Salvador. Vamos descobrir o 

que você sabe sobre nossa cidade? 

5) Faça um círculo no Elevador Lacerda. 

6) Faça um retângulo no Farol da Barra. 

 

A Matemática está presente em nosso dia a dia. Agora vamos fazer alguns 
cálculos usando a multiplicação. 
 

7) No ponto turístico do Farol da Barra é oferecido aos visitantes passeio de 
ônibus até o Farol de Itapuã. Em cada viagem o ônibus leva 42 pessoas. 
Em um único dia o ônibus fez 3 viagens. Quantos visitantes foram 
transportados nesse dia?  
 
(   )136          (   ) 142           (   )126             (   )106 

 
8) No texto lido na Atividade 1, aparecem os números 30 e 70. Represente 
cada número com o dobro e o triplo.  
 
       

 

    30 DOBRO TRIPLO         

   70 DOBRO TRIPLO         

IMAGEM 1: MAPA TURÍSTICO DE SALVADOR  

https://dicasdonossobrasil.com.br/salvador/mapa-turistico-de-salvador/
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ATIVIDADE 4 – 02 DE JULHO DE 2020 

 

9) Baseado no mapa turístico de Salvador, escreva o nome de três pontos 

turísticos que você conhece e três que você não conhece: 

PONTOS TURÍSTICOS QUE CONHEÇO PONTOS TURÍSTICOS QUE NÃO 
CONHEÇO 

  

  

  

 
10) Ainda com base no mapa, identifique locais em Salvador  onde 

podemos encontrar vegetação e escreva nas linhas abaixo. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
11) Salvador é dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa. Podemos afirmar 

que dentro da cidade do Salvador há duas cidades? 

___________________________________________________________ 

12) Em qual dessas cidades você mora e quais são suas características 

geográficas?  

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
13) O Elevador Lacerda liga as regiões denominadas Cidade Alta à Cidade 

Baixa da nossa Salvador. Se você conhece esse ponto turístico, faça abaixo 

sua representação, caso não conheça, represente a partir da sua 

imaginação.
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ATIVIDADE 5 – 03 DE JULHO DE 2020 
 

O bom funcionamento de uma cidade depende da estrutura de vários 

serviços. Um dos mais importantes são a oferta e tratamento de água e 

esgoto.  

14 - Que empresa presta serviço de tratamento de água e esgoto em 

Salvador?  

____________________________________________________________ 

15 - Descreva como é o abastecimento de água no bairro onde você mora.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

16 - Além do processo inicial que a empresa de abastecimento de água 

realiza nas estações de tratamento, assinale abaixo que outros processos 

você e sua família realizam em casa antes de consumir água:   

(   ) Fervura. 

(   ) Filtragem.  

(   ) Deixar a água num recipiente durante algum tempo para “descansar as 

impurezas”. 

(   ) Não realizamos nenhum tratamento adicional. 

17 - Em sua opinião, qual a importância do tratamento da água para o 

consumo humano? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

ATÉ A PRÓXIMA SEMANA! 


