
Goiânia, 08 de maio  de 2020. 

Professora: _______________________  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

Plano de Aula para sexta- Feira  08\05 

                                                   Ciências  

 Conteúdo 

*Revisão:Transformações da Matéria 

Orientações  

1-Assistir os links a seguir: 

a- https://www.youtube.com/watch?v=v-JXrAl_bjg 

b- https://www.youtube.com/watch?v=WVhObQXBJxM 

2-Usando a folha de redação em anexo faça um resumo do que você assistiu nos 

links :                    a-Transformações da Matéria 

                               b- Paxi - O ciclo da água 

 

 

Religião \opee 

Conteúdo  

Amizade : 

Metodologia 

1-Assista o vídeo a seguir : 

 https://www.youtube.com/watch?v=w9aqMJTBHLg 

2-Agora faça uma reflexão sobre o vídeo,depois resolva  as atividades na folha, 

posteriormente cole no caderno de religião: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-JXrAl_bjg
https://www.youtube.com/watch?v=WVhObQXBJxM
https://www.youtube.com/watch?v=w9aqMJTBHLg


Goiânia, 08 de maio  de 2020. 

Professora: _______________________  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

                                     Atividades de Religião 

 1-Sobre o vídeo : O valor de uma amizade, responda 
 

a- Quais são os personagens da história? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b-Como as crianças estavam nesse dia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c-Qual a primeira brincadeira que inventaram? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d-Quem estava certo sobre entrar no quintal?Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e- Para você quem realmente foi amigo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f- Você concorda com atitude de Zedy? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g- E com atitude da mãe você concorda? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  
 



 Leia o texto a seguir: 
 

A diferença entre amor e amizade 

 
Perguntei a um sábio a diferença que havia 

entre amor e amizade, 
ele me disse essa verdade: 

O Amor é mais sensível, 
a Amizade mais segura. 

O Amor nos dá asas, 
a Amizade o chão. 

No Amor há mais carinho, 
na Amizade, compreensão. 

O Amor é plantado e com carinho cultivado, 
a Amizade vem faceira, 

e com troca de alegria e tristeza, 
torna-se uma grande e querida companheira. 

Mas quando o Amor é sincero 
ele vem com um grande amigo, 
e quando a Amizade é concreta, 
ela é cheia de amor e carinho. 

Quando se tem um amigo 
ou uma grande paixão, 

ambos sentimentos coexistem 
dentro do seu coração. 

 
ENTENDENDO O TEXTO 
 
2-De acordo com o texto quem era a pessoa que explicava sobre a diferença entre 
amor e amizade? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3- Complete as frases de acordo com o texto. 

 
a) Se o amor nos dá asas, a Amizade nos dá o ________. 

 
b) No ________ há mais carinho, na Amizade, _____________ . 

 

http://4.bp.blogspot.com/-SYD3wTZNU-g/T2EuBeK3l7I/AAAAAAAABkc/x8uye5ntrkM/s1600/imagemvv.JPG


3- O autor diz que o Amor é plantado e com carinho cultivado, mas a amizade vem 
de que forma? 

 
 a-Você tem uma amizade verdadeira? Quem é o seu melhor amigo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 b-Você acha importante termos amigos? Por quê? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4-De acordo com o texto, como que é uma amizade concreta? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5-Marque a alternativa verdadeira de acordo com o texto. 
 
a) ( ) No Amor há mais carinho, na Amizade, o coração. 
b) ( ) O Amor é mais sensível, a Amizade mais segura 
c) ( ) O Amor é plantado e com carinho regado. 

 
6-O que você acha que acontece com uma pessoa que não tem amigos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
7-Retire do texto uma frase que mais lhe chamou atenção. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
8--Dê sentindo as frases completando-as de acordo com o texto. 

 
a-A amizade vem ____________________________________________________ 
b-A amizade mais ___________________________________________________ 
c-A amizade é ______________________________________________________ 
 
 

 


