
                                                                     

  

 

 

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 7ª SEMANA – 4º ANO A/B/C 
 

AULAS DA SEMANA DE 08/06/2020 A 12/06/2020 
 
Professoras: Thainá e Liliana 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos: Metalurgia e A água subterrânea 
 
Habilidades:  
(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas 
observáveis, reconhecendo sua composição. 
 
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a 
diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 
 
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são 
reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do 
ovo, a queima do papel etc.). 
 
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares 
e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. 
 
 
 
Vídeos complementares: 
Como se formam os terremotos. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PldlFA0YW_U 
 
Vulcões pequenos e grandões- Show da Luna 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yNHEu8Z5Sco 
 

 

Atividades:  
Quarta-feira 10/06 - Correção dos exercícios de fixação no caderno dado em 04/06. 
https://drive.google.com/file/d/1X3eq7Zc7qqqbUUSjAqU8OwvR5dMl7u3F/view?usp=sharing 
 
Livro: Páginas 75 a 79 – Metalurgia e A água subterrânea 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PldlFA0YW_U
https://www.youtube.com/watch?v=yNHEu8Z5Sco
https://drive.google.com/file/d/1X3eq7Zc7qqqbUUSjAqU8OwvR5dMl7u3F/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
Quinta-feira 11/06 – Experiência para entender as placas de rochas que se movem sobre o 
manto. Páginas 80 e 81. Será realizado ao vivo na aula do Zoom. 
 
Vídeo 1: Explicação de terremotos e vulcões - PowerPoint 
https://drive.google.com/file/d/1z028zyPkEAPz9NvetCI_IsK9z_JQ-CcG/view?usp=sharing 
 
Vídeo 2:  
https://drive.google.com/file/d/1T4taaTB34vKgSuD648n3fhxJc99pqHwW/view?usp=sharing 
 
 

- Correção das páginas 75 a 79. 
https://drive.google.com/file/d/1fDeCnXe2HpmE8AMkBImKqexOZyHjfOmo/view?usp=sharing 
 
 
Recursos para as aulas: Lápis, caneta, borracha e marca texto, pedaços de papelão 
(diferentes tamanhos) e uma bacia com água. 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º ANO A: 08h30min às 09h20min.  ID: 581-610-0856    SENHA: 9vJyUK   
 
4º ANO B: 09h30 às 10h30min.        ID: 666-472-2025    SENHA: 9DxNG9   
 
4º ANO C: 13h30min às 14h20min.  ID: 212-868-4270       SENHA: 3AAupj 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
 
Orientações: Os alunos deverão assistir os vídeos e realizar a leitura dos textos com atenção. 
Após realizarem a leitura, poderão grifas as partes mais importantes. 
 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 
ANEXO 1   
Exemplo: 
 

 
                               
 
 
 

                                                    CIÊNCIAS                                        

       Correção dos exercícios de fixação dado em 04/06/2020 

https://drive.google.com/file/d/1z028zyPkEAPz9NvetCI_IsK9z_JQ-CcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4taaTB34vKgSuD648n3fhxJc99pqHwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fDeCnXe2HpmE8AMkBImKqexOZyHjfOmo/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 

Correção dos exercícios de fixação 
 
 

1. Escreva o que é: 

 

a) Atmosfera: Atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra.  

 

 

b) Litosfera: É a camada de rochas, ou seja, é a parte sólida da Terra. 

 

 

c) Hidrosfera: É o conjunto de toda água do planeta Terra, como mares, rios, lençóis 

freáticos e até mesmo  

 
 

2. O que é geologia? 

R: Geologia é a ciências que estuda as rochas. 

 

 

3. A palavra pedra é, na verdade, um nome popular dado a toda parte sólida que forma a 

litosfera. Já os geólogos utilizam a palavra rocha. 

 
 

4. De onde são retirados os minerais e como alguns minerais são utilizados? 

R: Os minerais são retirados das minas e são chamados de minérios. Alguns são 

utilizados como matéria-prima. 

 

5. Alguns tipos de rochas também são pedras preciosas? Explique sua resposta. 

R: Sim. Alguns tipos de rochas podem passar por um processo de lapidação, sendo 

polidas e tornando-se brilhantes. Essas rochas são chamadas popularmente de pedras 

preciosas. 

 

 

6. Como se chamam os locais onde são encontrados minérios? 

R: São chamados de jazidas. 

 

7. O que são jazidas de petróleo? 

R: São locais onde o petróleo pode ser encontrado. 


