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Bom dia, meus queridos alunos!!! 

Desejo que todos tenham uma ótima semana! 

A saudade vai aumentando a cada dia que passa, mas tudo é para um bem 

maior. 

 

E aí, lembram de como fazemos leitura de legenda? 

Hummm, lógico que lembram!! 

Sempre disse que vocês são alunos excelentes!!!! 

Então vamos lá para nossa segunda semana de aula online. Mantendo a 

organização, capricho, comprometimento, letra bonita, parágrafos,... para termos 

o resultado de um ótimo trabalho. 

Não esqueçam do traço e data para separar cada atividade semanal. 

https://www.mundodasmensagens.com/bom-dia-boa-semana/


Observar com atenção a legenda: 

 

 

Observar com atenção a legenda: 

 

Não precisa copiar no caderno.  

 

Copiar no caderno.   

 

Albert Einstein 

Reconhecer a matéria e suas transformações 

físicas. 

 

A transformação da matéria é resultado de diversos processos constantes 

e muitas vezes contínuos. Pudemos contatar através das experiências realizadas. 

Outro fator importante a se observar é que, sabendo que a matéria é passível de 

transformação, temos que saber quais são os elementos que a constituem e as 

formas que podemos encontrá-la. Nesse contexto podemos definir como matéria 

todo e qualquer elemento que possuí massa e ocupa lugar no espaço. Existem 

elementos que não são considerados matéria, como a energia. A luz do sol e o 

calor, por exemplo, não tem massa nem ocupa lugar no espaço. A matéria pode 

ser encontrada em três formas, sólida, líquida e gasosa, sendo que a passagem 

de um estado para outro é resultante do próprio processo de transformação. 

 

1- Em nosso último experimento, “A transformação pela umidade”, alguns 

elementos foram essenciais nesse processo. Escreva quais elementos da 

experiência: 

 

 são considerados matéria- 

 não são considerados matéria- 

 

1.1- Escrever quais matérias do nosso experimento estavam no estado: 

 

 líquido- 

 sólido- 

 



2- Em nosso experimento com a pipoca pudemos constatar que o volume da 

pipoca depois de pronta é maior do que o volume dos grãos de milho de pipoca. 

Mas se colocarmos esses dois itens na balança, veremos que a massa da pipoca 

depois de pronta é um pouco menor, pois certa quantidade de água evapora 

quando o milho estoura, (vapor é matéria, água, em estado gasoso). 

 

 

2.1-- Em sua casa, observar diferentes embalagens de produtos e verificar o 

volume e a massa dos produtos. 

 

2.2- Escolher cinco embalagens e escrever o: 

 Nome do produto- 

 Massa do produto (peso)- 

 Estado em que se encontra (liquido ou sólido)? - 

 

 Nome do produto- 

 Massa do produto (peso)- 

 Estado em que se encontra (liquido ou sólido)?  

 

 Nome do produto- 

 Massa do produto (peso)- 

 Estado em que se encontra (liquido ou sólido)? 

 

 Nome do produto- 

 Massa do produto (peso)- 

 Estado em que se encontra (liquido ou sólido)? 

 

 Nome do produto- 

 Massa do produto (peso)- 

 Estado em que se encontra (liquido ou sólido)?  

 

a- Escrever o nome de dois produtos com massa (peso) igual, mas com volume 

diferente. 

R- 

 

 



3- Atividades complementares. 

 

4.1- Desenvolver no livro de ciências as atividades 1, 2 e 3 das páginas 90 e 91 do 

livro Buriti mais Ciências. 

 

 A atividade 3 da página 91 deste livro complementa as atividades que 

realizamos nas aulas de matemática, massa (peso) e volume (altura) da turma 

do 4º ano 2. 

 

5- Ler as páginas 92 e 93 “Por dentro de um laboratório”. 

 

 

5.1- Assistir ao vídeo para relembrar e ampliar os conhecimentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k47NwllnNow 

 

6- Vou desafiar você a fazer uma experiência. 

 

 Pegar três copos transparentes de tamanhos iguais. 

 Colocar a mesma medida (volume) de água em cada um dos copos. 

 Pegar três objetos de peso (massa) diferentes. 

 Colocar um objeto em cada copo. 

 

a- O que aconteceu: 

 

  Com o volume da água dos copos?  

R-  

 

 Qual foi a conclusão que você chegou? 

R-  

 

 

Observação: Tirar foto ou gravar a experiência.  

Enviar pelo grupo de WhatsApp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k47NwllnNow


Ótimo trabalho 

 

 

 

 

 

 
                                                                 https://mensagens.culturamix.com/auto-ajuda/mensagem-para-comecar-bem-a-semana 

 

 

Em caso de dúvidas estou à disposição através do grupo de WhatsApp, 

particular e Gmail. 

 

 

 

 

https://mensagens.culturamix.com/auto-ajuda/mensagem-para-comecar-bem-a-semana

