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História 4º ANO EMEF NOVA ESPERANÇA 

Prof. Silvana 
Comparar o modo de vida de pessoas, em tempos e espaços diferentes, 

identificando o que mudou e o que permaneceu. 

 

Responda no caderno: 

1- De acordo com o texto, como as mulheres lavavam suas roupas? 

2- Como era a vida de muitas mulheres na época dos seus avós? 

3- E hoje em dia, como grande parte das pessoas lava sua roupa? 

4- Será que existem mulheres que ainda lavam suas roupas assim? 

5- O avanço da tecnologia facilitou a vida das pessoas? Trouxe somente coisas 
boas? 

Em nosso município de Piúma, antigamente, 

também tínhamos lavadeiras que lavavam as 

roupas a beira do rio. Hoje com as mudanças 

ao longo do tempo, não se encontra mais 

mulheres que realizem essa atividade. 

As inovações tecnológicas trouxeram 
mudanças na forma de organização das 
famílias. 

É importante dizer que a roupa lavada em 
tanques e na beira dos rios ainda acontece em 
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diferentes lugares do Brasil, na atualidade. Essa ainda é uma realidade de muitas 
famílias. 

Apesar de terem ocorrido mudanças, existem hábitos que ainda permanecem em 
determinados espaços.  Por outro, lado esses movimentos refletem mudanças e 
adequações da sociedade, trazendo novos elementos na organização familiar, 
doméstica, de trabalho, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Observe as gravuras a cima e preencha o quadro: 



 
 
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNIA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

GEOGRAFIA 4º ANO EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

Pontos cardeais 
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Os pontos cardeais ajudam a seguir na direção correta, qualquer falha na 

direção pode ter consequências ruins. 

Leia o texto a seguir: 

 

 

Atividade 

Qual o erro que levou a esse acidente? 

 

 

O texto a cima é uma Manchete da revista Veja, 13/09/1989. 

Agora, no seu caderno, escreva uma manchete para o jornal como uma das situações 

analisadas anteriormente. 
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CIÊNCIAS  - 4º ANO – EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

Por que a água não dissolve o vidro? 
Para realizar um procedimento que coloque em evidência a formação de ligações 
químicas, é preciso: 

Água; 

Barra de ferro; 

Barra de sabão; 

Vidro. 

 

- Coloque água em um recipiente transparente. 

- Adicione a barra de ferro. 

- Acrescente o vidro. 

- Em seguida, adicione a barra de sabão e espere o resultado, o que ocorre? 

 

A água dissolve o sabão, mas não dissolve o ferro nem o vidro, por quê? Para que um 

composto seja dissolvido, as partículas que o compõe devem ser quebradas. 

Todos os compostos (sólidos ou líquidos) existem em razão das ligações químicas 

entre átomos. Dizemos então que as ligações correspondem às moléculas, e para 

que saiam de seu estado de acomodação (se quebrem), é preciso que uma força de 

atração atue sobre elas. 

Baseando-se na regra: “Semelhante dissolve semelhante”, sabemos que a água só 

dissolve (quebra) moléculas que se sintam atraídas por suas respectivas moléculas 

de H2O, sendo assim, vemos através do experimento que apenas o sabão apresenta 

essa característica. 

Você vai perceber, através deste experimento, que o vidro e o ferro são sólidos os 

quais não permitem que a água penetre em suas ligações moleculares para quebrá-

las, ou seja, a água não se sente atraída por esses compostos. 

A água dissolve todos os materiais? 

Passo a passo para a experimentação:  

Pegue 5 copos transparentes com água e os 

seguintes materiais: óleo, farinha, pó de café, sal, areia, 

uma colher para medir e mexer. 

  Primeiramente, observem os materiais e respondam a primeira pergunta do relatório: 
a água irá dissolver esse material?  

 Coloque duas colheres de cada material dentro do copo com água, mexa, aguarde 
um minuto e observe.  
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 Anote suas observações em seu caderno.  

1- Separe as misturas em dois grupos:  

 

 Materiais que foram dissolvidos na água:  

_____________________________________________________________________

_ 

 Materiais que não foram dissolvidos na água: 

 

 Quais materiais você imaginava que seria dissolvidos na água? 

 Quais você imaginou que não seria? 

 Você acertou? 

 Quais substâncias se dissolveram completamente? 

 Quais não dissolveram? 

 Por que você acha que algumas substâncias não se dissolveriam na água? 

Para pensar... 

Tirando por base a experiência realizada, responda: 

 Quando vamos temperar uma salada, devemos colocar primeiro o azeite ou o 

vinagre?  

_____________________________________________________________________ 

 

 


