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BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: ___________________________________________ 
NOME:     ___________________________________________ 
PERÍODO: 13 a 17 de julho de 2020. 
 
Olá turma do 4º ano! 

Voltamos para mais uma semana de atividades.  Este bloco propõe 

organizarmos um pouco mais nossos estudos.  

Vamos começar?  

 

 
ATIVIDADE 1 – 13 DE JULHO DE 2020    

 
1- Leia o texto com atenção.    

 

Estudo Remoto: 4 habilidades que você desenvolve estudando 
em casa 

E então, pessoal, como está a adaptação para o Estudo Remoto? 
Esperamos que tudo esteja correndo muito bem. Nesse momento de estudos 
em casa, nós viemos lembrar de que os conhecimentos adquiridos nesse 
período são tão importantes quanto todas as atividades que realizamos 
presencialmente. Além disso, ao aprender a estudar sozinho, você 
desenvolve uma série de habilidades preciosas [...]. Hoje, nós separamos 
quatro delas para você, vamos conferir? 
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1. Autonomia 

É no seu lar que você tem uma grande flexibilidade de horários e liberdade 
de criar seu próprio cronograma de estudos, contemplando todas as matérias 
necessárias. [...]entretanto, é preciso ficar atento!  

2. Disciplina 

[...] é importante poder definir seu próprio cronograma, mas para que isso 
funcione, você precisará manter o foco, a fim de concretizar seu 
planejamento e fazer ajustes na sua rotina sempre que necessário.  

3. Responsabilidade 
Atenção, a  maior parte da sua educação está acontecendo à distância.  Aqui 
você vai desenvolver seu senso de responsabilidade porque todas as 
aprendizagens serão desenvolvidas a partir dos Blocos de Atividades.  

4. Concentração 
Você é capaz de se manter concentrado por quanto tempo dentro de uma 
sala de aula? E em casa? A habilidade de se manter focado em uma 
atividade é essencial para que o Estudo Remoto funcione.  

FONTE: Texto adaptado para fins didáticos. Disponível em:  https://www.ibirapuera.br/5habilidades/  Acesso 
em:  29 jul. 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: https://catracalivre.com.br/educacao/ 

https://www.ibirapuera.br/5habilidades/
https://catracalivre.com.br/educacao/
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ATIVIDADE 2 – 14 DE JULHO DE 2020 
 

2 - Faça uma releitura do texto das páginas 1 e 2, grife as palavras que você 
não conhece, procure o significado dessas palavras no dicionário e escreva 
no seu caderno. 

3 – O texto jornalístico que você leu tem como finalidade:  

(   ) Dar uma opinião;  
(   ) Dar dicas/recomendações;  
(   ) Ensinar uma receita;  
(   ) Dar um recado. 
 
4 – Na Língua Portuguesa palavras sinônimas são aquelas que apesar de 
serem escritas de maneiras diferentes, têm o mesmo significado.  Relacione 
palavras sinônimas das palavras retiradas do texto:  

Capaz - ______________________________________________________ 
Habilidade - ___________________________________________________ 
Essencial - ____________________________________________________ 
Flexibilidade - __________________________________________________ 
Remoto - ______________________________________________________ 
 
5 – Identifique em que tempo verbal (Passado, Presente, Futuro) estão as 
palavras destacadas nos trechos abaixo:  

“Você é capaz de se manter concentrado por quanto tempo dentro de uma 
sala de aula? ”  
 

“ Aqui você vai desenvolver seu senso de responsabilidade, (...)”  
 

 
“ Esperamos que tudo esteja correndo muito bem. ”  _________________ 

6 – Escreva um pouco como está sua rotina de estudos. Compartilhe 
conosco como você organiza seu dia a dia nesse período de distanciamento 
social e assim que retornarem às aulas mostre a sua professora. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3 – 15 DE JULHO DE 2020 
 
                    
7 – Três das habilidades que você vem desenvolvendo estudando em casa 
estarão presentes nas questões abaixo. Consegue respondê-las? 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 

 
8 – Nesse período de quarentena estamos fazendo muitas atividades 
domésticas. Dê dois exemplos de coisas que você faz em casa e que utiliza 
cálculos matemáticos.  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
9 – Com o distanciamento social você tem uma grande flexibilidade de 
horários e a liberdade de criar seu próprio cronograma de estudos. Os 
relógios abaixo têm suas marcações com números romanos. Marque no 
Relógio 1 o horário que você começa, diariamente, a realizar o Bloco de 
Atividades e no Relógio 2 o horário que você encerra as Atividades do Bloco, 
em seguida escreva ao lado de cada relógio os respectivos horários:  
               
                 Relógio 1                                                                 Relógio 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

A palavra AUTONOMIA tem 9  letras, se eu multiplicar pelo 
número 5, qual será o total de 
letras?__________________________________________ 
 
 

 
Quantas letras tem a palavra CONCENTRAÇÃO?  Represente 
em número romano ________________________________ 
 
  O número romano XVI, representa a quantidade de letras de 
qual habilidade apresentada no texto da Atividade 1? 
_______________________________________________ 
 
  



 

 

BLOCO DE ATIVIDADES  - PERÍODO 13 A 17 DE JULHO DE 2020 

5 

ATIVIDADE 4 – 16 DE JULHO DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  FONTE: Cadernos Nossa Rede - Ciências Humanas e da Natureza,  Livro do Aluno 4º Ano , p 70 . 

 

Uma das habilidades apresentadas pelo texto  é a responsabilidade para o 
desenvolvimento dos estudos em casa.  Entretanto, nem todos podem 
desenvolver suas atividades de forma on line e necessitam utilizar meios de 
transporte para buscar as atividades na Unidade Escolar.  

10 - Sobre transporte público, assinale abaixo quais meios de transporte 
estão disponíveis na sua região para que você possa ir buscar o Bloco de 
Atividades na sua Escola:  
(   ) Ônibus                 (   ) Metrô  
(   ) Trem                    (   ) Barco  
(   ) Outros Quais ? ______________________________________ 
 

11 - Quais cuidados devem ser tomados para utilização dos transportes 
públicos em tempos de pandemia?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

12 - Analisando os transportes disponíveis em sua região, você considera 
suficientes para a população local?  Sim ou Não? O que você sugere de 
melhoria?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 5 – 17 DE JULHO DE 2020 
 
 

13 - O nosso bairro também é nossa casa. Com a mudança da rotina, 
estamos utilizando ainda mais os serviços e o comércio local. Assinale 
abaixo os serviços que estão disponíveis no seu bairro/comunidade:  

(   ) Saneamento Básico        (   ) Atendimento ao cidadão  
(   ) Iluminação                       (   ) Abastecimento de água                
(   ) Segurança                       (   ) Escolas 
(   ) Transporte                       (   ) Pronto atendimento de saúde  
(   ) Acessibilidade               (   )  Outros ___________________________ 
 
 
14 - Que outras demandas de serviço público sua comunidade necessita e 
ainda não foi atendida?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
15 - Em casa, pergunte aos seus familiares ou a alguma vizinha/vizinho se 
conhecem a história do bairro/comunidade em que você vive.  Com certeza 
ele possui uma história particular – que nem sempre é conhecida, mas que 
certamente é muito interessante! Nos conte abaixo um pouco dessa história 
para que no retorno das aulas possamos socializar com os colegas da turma:  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

VOCÊ CHEGOU AO FINAL DE MAIS UM BLOCO DE ATIVIDADES. 
PARABÉNS !! 


