
                                                                     

  

 

 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 11ª SEMANA – 4º ANO A/B/C - CIÊNCIAS 
 

AULAS DA SEMANA DE 06/07/2020 A 10/07/2020 
 
Professoras: Thainá e Liliana 
 
Área do conhecimento: Ciências 
 
Conteúdos:  Elementos não vivos: Água, solo, ar, luz e calor; Trabalho avaliativo de ciências – 
2º bimestre. 
 
 
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: https://www.youtube.com/watch?v=q5F-VINjJlE 
 
 
Atividades:  
 
Quarta-feira 08/07: 
- Correção das páginas 100 a 104. 
https://drive.google.com/file/d/1NSkCPYMCw4bp5JcH9jFPXiWP9p5oDLQF/view?usp=sharing 
 
- Livro: páginas 105 a 108 – Elementos não vivos 
Vídeo 1: https://drive.google.com/file/d/1ojt4bIAidVsxk1Owo5QR-Ct623gh5m1P/view?usp=sharing 

 
 
Quinta-feira 09/07: 
 
- Trabalho avaliativo de ciências – 2º bimestre. Data de entrega 22/07/2020 
https://drive.google.com/file/d/1CS6vJUSG0yYDNftBBYPIE4-b4kj4NzyE/view?usp=sharing 
 

 
Recursos para as aulas: Lápis, caneta, borracha, marca texto, copos descartáveis, terra, 
feijão, caixa de sapato e água. 

https://www.youtube.com/watch?v=q5F-VINjJlE
https://drive.google.com/file/d/1NSkCPYMCw4bp5JcH9jFPXiWP9p5oDLQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojt4bIAidVsxk1Owo5QR-Ct623gh5m1P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CS6vJUSG0yYDNftBBYPIE4-b4kj4NzyE/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º ANO A: 08h30min  
 
4º ANO B: 09h45 min 
 
4º ANO C: 13h30min  
 
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 grifar as partes mais importantes. Também deverão realizar 
as duas partes do trabalho avaliativo para discutirmos em nosso encontro pelo Zoom. As 
páginas 105 a 108 serão realizadas em nosso encontro pelo Zoom, com mais explicações do 
conteúdo. 
 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 


