
 
 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 4 ANO  Data de realização das atividades: 14/05 até 20/05 Carga Horária:02 aulas  
  

Componente Curricular Central: 
 CIÊNCIAS   

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor: SAMARA TODESCHINI 

Tema da Aula: PONTOS CARDEAIS 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 
 
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 

relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), 

como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a 

curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

Objetos de Conhecimento: 
PONTOS CARDEAIS 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 
Caçador) 
(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras 

de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola. 

(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. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 
COMPUTADOR, INTERNET, PORTAL DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO  

Avaliação: 
Ao retomar as atividades presenciais faremos  uma breve conversa com as crianças, a respeito dos 
pontos cardeais  onde será avaliado  oralmente seu feedback.  

Referencial: SITE DE INTERNET 

 

  



 
 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

LEIA O TEXTO ABAIXO. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 Complete observando a imagem: 
  
 
 a) O Sol nasce no ___________________. 
 b) O braço direto está indicando o _______________ e o esquerdo está indicando o 
 _________________________. 
 c) À frente do corpo do menino está o _______________ e atrás o _______________. 

 
 
 
 
 

FAÇA EM SUA CASA. 

 

L =LESTE 

  

LESTE 



 
 

 

Esta é a praça de uma pequena cidade do interior. Observando a rosa-dos- ventos localize o que se 
pede. 

 
 

A) O HOSPITAL ESTÁ NO ? _____________________ 
 
B) A FARMÁCIA ESTÁ NO?______________________ 

C) A DELEGACIA ESTÁ NO?______________________ 

D) A IGREJA ESTÁ NO ?___________________________ 

E) A ESCOLA ESTÁ  NO ?__________________________ 

F) O CIRCO ESTÁ NO?_____________________________ 

G) O SUPERMERCADO ESTÁ NO?__________________________ 

H) QUANDRA ESTÁ NO?______________________________ 

 
 

HOSPITAL 

ESCOLA 

SUPERMERCADO 


