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Olá crianças!! 
Como vocês estão? A saudade está apertada, não é?! 
Saudades dos amigos, das professoras, das atividades, das aulas de 

Arte e Educação Física, da nossa sala, do refeitório, do pátio enfim, de toda a 
escola! 

Mas, tudo passará e logo, logo, vamos nos ver e ter muitas coisas para 
contar sobre este tempo em casa! E olha que vai ter assunto, hein?! 

Além de fazer as atividades de escola, aproveitem este tempo também 
para aprender algo novo: uma dobradura; um jogo ou brincadeira diferente; 
ajudar a mamãe nas tarefas de casa, entre outras! Vai ser legal!! 

Continue fazendo as tarefas com capricho e atenção. Não se esqueça 
de fazer uma rotina. Separe o dia para um horário para estudos e outro para 
brincar e se divertir. 

                                                           Abraços dos Professores do 4 º ano                                                                                                                                                              
Andréa, Andressa, Cássia, Daniane, Eubes, Fátima e Marcela   

                                                                                                                                

 
 

• Disciplina: Língua Portuguesa 
Ano/Ciclo: 4º ano 
Período: 27/07/2020 a 31/07/2020 

 

• ATIVIDADE 1  
A intenção desta atividade é que você compreenda e saiba utilizar 
a regra da letra M antes de p e b. 
Tempo de duração: 1 HORA 

 
 

 

 

 

 
 

Na aula passada aprendemos sobre os artigos definidos e indefinidos e vimos que: 
 O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo, serve para determiná-lo.  

Essa determinação pode ser definida ou indefinida. 
 Os ARTIGOS DEFINIDOS são: O, A, OS, AS. 

 E os ARTIGOS INDEFINIDOS SÃO UM, UMA, UNS UMAS.  
                       Esta semana aprenderemos a utilizar a regrinha do M antes de P e BNa aula 

passada aprendemos sobre os artigos definidos e indefinidos e vimos que: 
 

O  Esta semana aprenderemos a utilizar a regrinha do M antes de P e B 
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 M ANTES DE P E B 

 
O uso de M ou N antes das consoantes. 

De acordo com as regrinhas da língua portuguesa, antes de “P” ou “B” 

devemos usar a letra “M”. 

Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra “N”. 

                                                             

bandeira – bomba – empada 

lâmpada – pintinho – cinto 

 

 

 

 

Leia o texto de Maria Luíza Rezende e observe: 

Pimpinela 

O circo Mambembe tem um macaco ensinado. 

O nome do macaco é Pimpinela. 

Pimpinela toca bumbo e berimbau. 

Pimpinela também sabe sambar. 

É só a banda tocar um samba e Pimpinela sai sambando. 

Toda a gente canta e samba junto com ele: 

“Vem, vem, vem... Vem correndo, minha gente, para ver o Pimpinela, o 

sambista 

inteligente!”. 
 

 Observe o quadro: 
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• ATIVIDADE 2  
A intenção desta atividade é que você consiga encontrar os erros 
relacionados ao uso da letra maiúscula no texto e corrija-o 
 
Tempo de duração: 1 HORA 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

https://www.youtube.com/watch?v=mp9SW3mozNA 

https://www.youtube.com/watch?v=mp9SW3mozNA
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Vamos relembrar!!! 
        Viemos aqui para deixar um lembrete muito importante sobre os 
substantivos próprios, ou nomes próprios! 
        Substantivos próprios são aqueles que escrevemos usando a letra 
maiúscula, pois são aquele que se referem a nomes exclusivos e que não são 
comuns. 
        Geralmente os substantivos próprios são nomes de pessoas, de países, 
bairros, cidades e ruas, nomes de praças, rios, marcas, estabelecimentos, 
nomes de escolas, times de futebol, hospitais, entre outros. 
 

O trecho abaixo foi escrito sem a utilização da regrinha dos nomes próprios 

para o uso da letra maiúscula. Faça a leitura do trecho e encontre os erros: 

 

 

Após encontrar os erros relacionados ao uso da letra maiúscula, reescreva o 

trecho no seu caderno fazendo as correções necessárias: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

• ATIVIDADE 3  
A intenção desta atividade é que você pense em uma outra alternativa para 
modificar a história de Pedro Malasartes e escreva uma história diferente 
partindo do começo da história. 
Tempo de duração: 2 horas 

 

Na semana passada vimos a história de Pedro Malasartes que estava 
precisando ganhar dinheiro e acabou enganando um boiadeiro vendendo uma 

        o técnico do palmeiras divulgou A Lista de 

jogadores que estão no exterior e voltarão para 

Participar do primeiro jogo contra o Corinthians depois 

do período de isolamento. de Acordo com as Regras, 

os jogadores dos clubes precisam ser convocados 14 

Dias antes do jogo. o jogo será no dia 22 de junho de 

2020. 
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árvore que dizia que dava dinheiro mas na verdade era apenas uma árvore 
comum. 

Nesta atividade, vamos escrever apenas o começo da história, onde fala 
que Pedro Malasartes precisava de dinheiro para pagar a pensão que morava 
e você vai continuar a história escrevendo dois parágrafos explicando como 
Pedro Malasartes poderia ganhar dinheiro sem enganar as pessoas:  

Vamos lá?! 
 
 

 
Copie o começo do texto “A árvore que dava dinheiro” e continue escrevendo a 
história modificando e criando um jeito que Pedro Malasartes poderia ganhar 
dinheiro sem enganar as pessoas: 
 

A ÁRVORE QUE DAVA DINHEIRO 
 

Vendo-se apertado, com falta de dinheiro e não querendo ter encrenca com o 
dono da pensão que estava, Malasartes saiu naquela manhã bem cedo, para 
ganhar algum dinheiro... (continue a história em seu caderno) 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

 
 

Período: 27/07 a 31/07 
 

 
 

Olá pessoal, vamos de matemática novamente! Continuaremos 

trabalhando com a multiplicação, pois entendemos que é um assunto um pouco 

complexo, e queremos que entendam de fato essa operação tão importante 

para o dia a dia. Façam as atividades no caderno com capricho e atenção e 

retome sempre que necessário às atividades anteriores para tirar as dúvidas.  

 

• ATIVIDADE 1  
 

Nesta atividade vamos resolver as contas de adição, subtração e multiplicação. 
Tempo de duração: 1 HORA 
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Copie em seu caderno os cálculos abaixo, monte cada conta e resolva com 
atenção.  
 

a) 135 + 98 = b) 347 + 223 = 

c) 1098 + 756 = d) 2109 + 931 = 

e) 1000 – 768 = f) 901 – 367 = 

g) 456 – 232 = h) 2390 – 894 = 

i) 204 x 5 = j) 67 x 3 = 

k) 1223 x 7 = l) 45 x 9 = 

 

 

• ATIVIDADES  2 E 3  
 

Nesta atividade vamos entender o significado da configuração retangular das 
operações no campo multiplicativo. 
Tempo de duração: 2 HORAS 

Você já observou que muitos pisos de casas e de calçadas de ruas são 
revestidos de ladrilhos de formato retangular? 
 

O desenho abaixo mostra um trecho do ladrilhamento de uma calçada 
em que foram colocados os primeiros ladrilhos: 
 

 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-

concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf 

 

 
 
2) Depois de observar a imagem responda as questões no seu caderno: 
 

a) É possível saber quantos ladrilhos serão usados no total? 
 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
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b)  Como você pode obter esse resultado? 
 

 

Para calcular quantos ladrilhos foram usados em algumas paredes 
representadas pelos desenhos abaixo, Beatriz fez os seguintes cálculos: 

 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-

concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf 

 

 
 
3) Calcule o número de ladrilhos em cada parede desenhada abaixo, não 
precisa desenhar os ladrilhos em seu caderno, somente os cálculos.  

        

 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-

concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
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• ATIVIDADES  4 
 

A intenção com esta atividade é que resolvam as situações problemas usando 
a multiplicação. 
Tempo de duração: 1 HORA 
 
Leia com atenção, separe as informações e os dados mais importantes e fique 
à vontade para responder da maneira que achar melhor, com cálculos ou 
representando com desenhos.  
 

 
 
4) Copie os problemas no caderno e resolva com atenção: 
 

a) Helena fez um pano de parede com retalhos retangulares de mesmo 
tamanho. Ela usou 9 retalhos no comprimento e 7 na altura. Quantos 
retalhos Helena usou? 
 

b) Para recobrir uma superfície retangular, um pedreiro vai usar 7 lajotas 
no comprimento e 8 na altura. Cada lajota custa 10 reais. Quanto será 
gasto na compra das lajotas? 
 

c) Para fazer uma camisa, uma costureira necessita de 2 botões para os 
punhos e 7 botões para frente. Nesta semana ela fez 9 camisas. 
Quantos botões ela utilizou? 
 

d) Rosana ganha 15 reais toda semana. Durante três semanas, ela 
guardou tudo que ganhou. Será que com esse dinheiro, ela pode 
comprar uma blusa que custa 50 reais? Justifique sua resposta.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Período: 27/07 a 31/07 
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Olá crianças, teremos agora nossa atividade de: HISTÓRIA.  
 

Aproveitem, pois essa atividade foi realizada com todo carinho para 
você!  

 
Tempo de duração: 1 hora e 20 minutos 

 
Vamos agora estudar como pode ter ocorrido à vinda dos grupos 

humanos para a América durante a pré-história. 
 
Fixação dos grupos humanos na América 
 
Ao pensar sobre como foi o início da história do nosso país e bem 

comum pensar nos nativos (índios) se encontrando com os portugueses 
(europeus) lá no distante ano de 1.500. Mas, conforme já estudamos a história 
do Brasil começou muito antes da chegada dos portugueses por aqui. O 
território que conhecemos hoje como Brasil já era ocupado há pelo menos 
20.000 mil anos.  

Os estudiosos do assunto ainda não chegaram a um acordo de como 
esses humanos chegaram até o continente americano, mas há duas teorias 
mais aceitas.  

Todos acreditam, porém que o ser humano surgiu no continente 
africano e de lá migrou para o restante do mundo, inclusive para a América. 

Partindo da África acredita-se que os seres humanos lá da pré-história 
atravessaram pela Ásia e Oceania e desses continentes chegaram na 
América. 

Acredita-se que a travessia ocorreu pelo estreito de Bering que fica 
entre a Rússia (Sibéria) e os Estados Unidos (Alasca).  

A formação de geleiras facilitou a travessia pelo estreito de Bering, pois 
congelou parte dos oceanos entre a Ásia e a América (hemisfério norte) e 
assim era possível caminhar pelo gelo que ficou muito resistente. Houve 
também no (hemisfério sul) uma região muito quente a baixa nas águas dos 
oceanos e assim surgiram ilhas que facilitaram a travessia da Ásia para a 
Oceania com pequenas: canoas e jangadas rústicas e assim foi possível 
chegar na América.  

Todo esse processo de travessias e ocupações ocorreu durante 
milhares de anos. Atualmente nesses locais não é possível atravessar da 
mesma forma que nossos ancestrais fizeram, pois a natureza sofreu mudanças 
que não permitem a travessia a pé ou com pequenas embarcações.  

Podemos então observar como é importante o estudo da história e assim 
constatar como o ser humano ao longo da história vem sempre enfrentando 
novos desafios em busca de uma vida cada vez melhor.  
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MAPAS PARA NOSSO ENTENDIMENTO 
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• VÍDEO OPCIONAL  

IURI FARIAS - POVOAMENTO DA AMÉRICA (TEORIAS) 

https://www.youtube.com/watch?v=odL27T9AevQ  Acesso em: 23 de julho de 2.020. 

 
 

• ATIVIDADE 
 

Com a atividade vamos identificar o que aprendemos e registrar o que 
conhecemos hoje. 

 
COPIE E RESPONDA EM SEU CADERNO:  

 

1)  PARTINDO DA ÁFRICA  ACREDITA-SE QUE OS SERES HUMANOS 
LÁ DA PRÉ-HISTÓRIA ATRAVESSARAM PELA ÁSIA E OCEANIA E DESSES 
CONTINENTES CHEGARAM NA AMÉRICA. ESSA AFIRMAÇÃO É? 
 
R. (    ) VERDADEIRA     OU      (    ) FALSA 
 
2) DE QUAL CONTINENTE OS SERES HUMANOS PARTIRAM ATÉ 
CHEGAR A AMÉRICA?  
 
R. (    ) CONTINENTE AFRICANO     OU      (    ) CONTINENTE EUROPEU 
 
 

3)  NO TEXTO É INFORMADO QUE PARA CHEGAR A AMÉRICA PELO 
HEMISFÉRIO SUL (OCEANIA) O SER HUMANO UTILIZOU DOIS TIPOS DE 

https://www.youtube.com/watch?v=odL27T9AevQ
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EMBARCAÇÕES, BUSQUE POR FAVOR NO TEXTO ESSA INFORMAÇÃO E 
RESPONDA. 
 
R. (pule duas linhas para resposta). 

 

 
CRIANÇAS: TERMINAMOS MAIS UMA ATIVIDADE DE HISTÓRIA! NA 

PRÓXIMA, VAMOS ESTUDAR SOBRE O ANCESTRAL HUMANO MAIS 
ANTIGO ENCONTRADO NA AMÉRICA. PESQUISE SE FOR POSSÍVEL: 
SOBRE O QUE FOI ENCONTRADO PELOS ARQUEÓLOGOS NA 
LOCALIDADE DE LAGOA SANTA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL.  

 
 
 

 
 
 

 
Período: 27/07 a 31/07 

 

 
 

E com vocês, Geografia mais uma vez!!! Pessoal até aqui já 
conhecemos o nosso planeta, nosso continente americano, o nosso Brasil, 
nosso município, os governadores, as paisagens que encontramos nos 
municípios, como nos orientar nos municípios e que o Brasil foi dividido em 
cinco regiões do Brasil.  

O que aprenderão nesta aula: Nessa atividade, com ajuda de imagens 
e da leitura, iremos conhecer outra maneira de dividir o nosso Brasil. Vamos lá! 
Tempo de duração: 1 hora e 20 minutos 

 
 

Uma outra regionalização: as regiões geoeconômicas 
 Além da divisão regional proposta pelo IBGE, existe outra maneira de 
dividir o Brasil, com base nas principais atividades econômicas e no processo 
histórico de ocupação das diferentes porções do espaço geográfico. 
 Essa regionalização organizou o território brasileiro em três regiões 
geoeconômicas. Observe-as no mapa abaixo.  
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Buriti mais: geografia/organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, 
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Lina Youssef Jomaa.- 1 ed.-São 
Paulo: Moderna, 2017 
 

 
No seu caderno responda: 
 

1. Observe o mapa abaixo e compare com o mapa acima e responda: 
 

 
 

Buriti mais: geografia/organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, 
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Lina Youssef Jomaa.- 1 ed.-São 
Paulo: Moderna, 2017 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró 
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno 1184 

Jardim Inamar – Diadema 
 

‘ 

 

a) Nos dois mapas, os limites de cada região coincidem com os limites dos 
estados? Explique. 

b) A unidade federativa onde você mora fica em qual região 
geoeconômica? 

 

 
  

 

 
Período:  27/07 a 31/07 

 

O que aprenderão nesta aula: Reconhecer e caracterizar os três estados 

físicos das misturas e identificá-los na natureza.  

Tempo de duração: 1 hora e 20 minutos 

E vamos de Ciências de novo!! Lembre-se de fazer no caderno com capricho e 

atenção, colocando a data e atividade que está realizando e retome sempre 

que necessário as atividades anteriores para tirar as dúvidas. 

    

Retomando a aula anterior: 

 Chegamos na 16° semana de atividades. Aprendemos que os sólidos 

têm forma e volume definidos e como exemplos temos as geleiras, o granito, o 

bronze,o gelo, entre outros e os gases não têm forma e volume definidos e 

ocupam o volume do recipiente onde estão. Como exemplos podemos citar o gás 

oxigênio, que está presente no ar atmosférico, o gás carbônico, que liberamos 

para a atmosfera durante a expiração, e o vapor de água.  

  pt.slideshare   

   Atmosfera     

   Hoje iremos falar sobre o estado físico, o líquido. 

              Líquido 
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Substâncias e misturas no estado líquido não têm forma definida.Elas 

adquirem a forma do recipiente em que são colocadas. 

A água dos mares, rios e lagos são exemplos de misturas no estado 

líquido.  

 pt.wikipedia.org 

Rio 

 O vinagre é um exemplo de mistura no estado líquido. Ele, geralmente, 

é utilizado para temperar alimentos.  

interdomicilio.pt 

Vinagre de vários tipos  

                ATIVIDADES  

A intenção dessas atividades é que vocês consigam reconhecer e 

identificar os estados físicos das misturas no nosso cotidiano e na natureza. 

 

Copie e responda no caderno com atenção!  

1- As substâncias e misturas no estado líquido têm forma definida? 

2- Dê exemplos de misturas no estado líquido e desenhe. 

3- Para que é utilizado o vinagre? 

4- Assinale com um X os estados físicos das misturas indicadas. 
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Mistura Sólido Líquido Gasoso 

Suco de laranja com gelo    

Granito    

Água com gás    

Refrigerante    

Bronze    

Leite com cereais    

Sorvete de palito    

Gás oxigênio    

 

Na próxima aula falaremos sobre as propriedades e aplicações de 

matérias sólidos e retomaremos os estados físicos das misturas. Até 

lá!! 

 

REFERÊNCIAS 
 

➢ https://escolakids.uol.com.br/portugues/m-antes-de-p-e-b.htm 

➢ https://atividadespedagogicas.net/wp-

content/uploads/2018/06/ATIVIDADES-COM-M-ANTES-DE-P-E-

B.pnghttps://www.youtube.com/watch?v=mp9SW3mozNA  

➢ https://atividadespedagogicasuzano.com.br/ortografia-4-ano/ 
 

➢ EMAI: Educação Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, 
quarto ano – Secretaria de Educação – São Paulo (estado) - 2013. 
 

➢ Buriti Mais: Matemática. Editora Moderna – 1ª edição – São Paulo – 
Moderna, 2017 – PNLD 2019 – 2022 

 
➢ Atividades matemáticas: ciclo básico – 5ª edição – São Paulo: SE/ 

CENP, 1998. v.2. 
➢ Buriti mais: História - 4º Ano - Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 

Organizadora: Editora Moderna. Obra coletiva concebida, desenvolvida e 
produzida pela Editora Moderna. Editora responsável: Lucimara Regina de 
Souza Vasconcelos – 1ª ed.- São Paulo: Moderna, 2017. Página: 26/27.  

https://escolakids.uol.com.br/portugues/m-antes-de-p-e-b.htm
https://atividadespedagogicas.net/wp-content/uploads/2018/06/ATIVIDADES-COM-M-ANTES-DE-P-E-B.png
https://atividadespedagogicas.net/wp-content/uploads/2018/06/ATIVIDADES-COM-M-ANTES-DE-P-E-B.png
https://atividadespedagogicas.net/wp-content/uploads/2018/06/ATIVIDADES-COM-M-ANTES-DE-P-E-B.png
https://www.youtube.com/watch?v=mp9SW3mozNA
https://atividadespedagogicasuzano.com.br/ortografia-4-ano/
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➢ Buriti mais: geografia/organizadora Editora Moderna; obra coletiva 
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Lina 
Youssef Jomaa.- 1 ed.-São Paulo: Moderna, 2017. 

➢ https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o 

➢ - Pessôa, Karina e Favalli,Leonel . Novo Pitanguá- Ciências-4º ano- 

Ensino Fundamental- 1ª edição. São Paulo, 2017- Editora Moderna 

➢ Imagens de Ciências: 

- pt.wikipedia.org 

- interdomicilio.pt 

- pt.slideshare.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
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EM “Inspetor Reinaldo José Santana” 

Profª Angela, Márcia e José Maria - manhã e tarde 

Arte - Ano / ciclo – 4º anos 

Período de 27/07/2020 a 31/07/2020 

Duração : 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Atividades: 

Iremos abordar o tema Arte Abstrata e Arte Figurativa. 

Os alunos irão ler o texto abaixo e seguir o passo-a-passo para a realizar a 

tarefa proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Sugerido: 

 

 

 

 

Arte Figurativa – Autorretrato 

Autorretrato é uma forma de registro em que o modelo é o próprio artista. 

Existe há muito tempo, pois é natural do ser humano a necessidade de deixar 

algum registro de sua própria imagem, mesmo depois de sua passagem pela 

vida. Desde a “Pré-História homens e mulheres desenhavam suas identidades 

com a marca das mãos dentro das cavernas” usando pó colorido para fazer os 

contornos. 

Durante o Renascimento, o autorretrato tornou-se bastante popular, pois os 

pintores começaram a retratar seus próprios rostos com o intuito de:  

1. Deixar suas imagens gravadas para o futuro; 

2. Sentir que eram importantes como seres humanos e como 

profissionais; 

3. Expressar em suas pinturas o que sentiam internamente, suas 

emoções e seus pensamentos; 

4. Usar suas próprias imagens como pretexto para elaborar obras de arte, 

cuidando as cores, pinceladas, contornos, das texturas 

Olá crianças, espero que todos estejam bem! 

Estamos em um momento diferente de tudo o que nós já vimos, mas nada nos impede de 

fazermos ARTE não é mesmo?  

Precisamos praticar e se organizar cada vez mais.  

Não desistam da Arte, pois ela é a melhor forma de expressão que podemos ter.  

Logo estaremos juntos novamente. 
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Texto Sugerido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um artista que se dedicou a criar vários autorretratos foi Rembrandt, que 

trabalhou em cerca de 100 no total. O artista registrou diferentes fases de sua 

vida, diferentes emoções e expressões. “Ele fazia essas autoimagens para 

investigar as particularidades de cada ser humano. ‘Quererão saber que 

espécie de artista eu fui’ Rembrandt dizia. Interessante é perceber que não só 

a imagem do artista mudou com a idade, mas também a forma de pintar foi se 

transformando.” 

 

Autorretrato de Rembrandt 
http://images.suite101.com/222256_rembrandt_selfportrait.jpg 

 

Autorretrato de Rembrandt 
http://lh3.ggp ht.com/_SUBGzd1BG60/ SXKppFrUcTI/AAAAAAAB6T 
A/_85JZYu2bAo /s288/ Rembrandt,+Sel f-Portrait,+Staring+16 30.jpg 
 
Nos trabalhos a pessoa pode, colocar suas emoções, seu jeito de ser, se é 

alegre, desconfiado, agitado, calmo dentre outros ou retratar sua aparência 

ressaltando traços que aprecia ou rejeita em si mesmo e que marcam muito 

sua personalidade como Guignard, por exemplo, que tinha lábio leporino e 

queixo pronunciado. Ele não escondia isso.      
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Autorretrato de Guignard 

http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/exposicoes/acervo/am2.jpg 

Outro ponto interessante é a questão da forma como o artista pinta. Alguns 

usam muitas cores em pinceladas largas onde a figura quase que se mistura 

com o fundo. Um exemplo disto é o artista Flávio de Carvalho. Outros 

trabalham de forma mais realista buscando texturas e formas reproduzindo 

sua imagem quase que como em uma fotografia. 

 

 

Autorretrato de Flávio de Carvalho 

http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/moder

nidade/eixo/cam/artistas/carvalho_images/auto.jpg 

Uma discussão interessante proposta pelo livro aparece na comparação entre 

os autorretratos de Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Apesar de serem do 

mesmo período, mostram traços diferentes da personalidade das artistas que 

ficam bastante marcados em suas pinturas. “Anita se achava feia. Era tímida e 

tinha um defeito na mão esquerda que vivia escondendo sob um lenço. Sua 

imagem é meio apagada. Tarsila era considerada uma mulher bonita e 
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vaidosa. Ela vivia na moda. Seus lábios estavam pintados com batom 

vermelho, os olhos contornados com lápis preto. Veja como suas 

sobrancelhas são finas e bem delineadas. (...) Ela parece ter orgulho de sua 

figura, de seus belos traços e de sua elegância.” 

 

Autorretrato Anita Mafaltti 

http://downloads.passeiweb.com/arte_cultura/galeria/anita_malfatti/1922_auto

_retrato.jpg 

 

Autorretrato de Tarsila 

http://static.blogstorage.hipi.com/photos/acvieira.arteblog.com.br/images/gd/11

69965194/Tarsila-do-Amaral-Manteau-Rouge-1923-OST.jpg  

Texto retirado: https://pt.scribd.com/document/344471906/auto-retrato-pdf 

 

 

 

 

O objetivo desta atividade é saber o que é um autorretrato e como os artistas 

se retrataram ao longo dos tempos; perceber que o autorretrato é uma 

expressão tanto da aparência física quanto psicológica da pessoa, onde é 

retratado aquilo que ela acredita demarcar mais a sua personalidade; 

 

        Você vai precisar: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró 
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno 1184 

Jardim Inamar – Diadema 
 

‘ 

 

 

 

 

 

 

Passo a passo: 

 

 

 

 

 

 

✓ Uma folha sulfite, uma folha de caderno ou poderá fazer no seu 

caderno de desenho; 

✓ Lápis de escrever; 

✓ Lápis de cor; 

✓ Espelho; 

✓ Canetinhas hidrográficas.  

Comece sua atividade! 

1. Coloque seu nome e o ano / ciclo na folha. 

2. Coloque o título na atividade: Autorretrato. 

3. Nesta atividade vamos precisar de um espelho para que você possa 

se observar. 

4. Para iniciar a atividade você vai pegar o espelho e escolher um local 

em que queira ficar como fundo de sua atividade, agora observando 

a sua imagem no espelho você vai fazer o seu autorretrato. Observe 

cada detalhe, as linhas de seu rosto, boca, nariz, cabelo, você pode 

retratar apenas seu rosto ou o corpo inteiro, você é o artista e vai 

escolher o que vai retratar. Após a observação você irá fazer o 

desenho do que você está observando e retratar no desenho o 

máximo de coisas que você conseguir.  

5. Sugiro que você trabalhe uma hora na criação do desenho e uma 

hora para pintar o desenho. 

6. Solte a imaginação e capriche. Assim que terminar aprecie sua 

obra. 

7. Guarde todas as atividades que fizer em casa para trazer à escola, 

para dividirmos nossas ideias com todos. 

 

 

Boa atividade! 

Referências: 
Imagens e Pesquisas: 

http://images.suite101.com/222256_rembrandt_selfportrait.jpg 
http://lh3.ggp ht.com/_SUBGzd1BG60/ SXKppFrUcTI/AAAAAAAB6T A/_85JZYu2bAo /s288/ Rembrandt,+Sel f-Portrait,+Staring+16 30.jpg 
http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/exposicoes/acervo/am2.jpg 

http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo2/modernidade/eixo/cam/artistas/carvalho_images/auto.jpg 

http://downloads.passeiweb.com/arte_cultura/galeria/anita_malfatti/1922_auto_retrato.jpg 

http://static.blogstorage.hipi.com/photos/acvieira.arteblog.com.br/images/gd/1169965194/Tarsila-do-Amaral-Manteau-Rouge-1923-OST.jpg  
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https://pt.scribd.com/document/344471906/auto-retrato-pdf 
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Olá crianças! Tudo bem?Estamos distantes, mas todos da turma farão a 
mesma atividade. Será bem legal! 
 

Disciplina: Educação Física        Ano ciclo: 4º ano          
 

Período: 27 a 31/07/2020             Tempo de duração: 2 HORAS 
 

Dando continuidade ás aulas de Educação Física vamos jogar o Ping Pong.  
 

Histórico: O Tênis de Mesa surgiu na Inglaterra no século XIX. Desde 1988 é 
um esporte Olímpico.     
   
Material: Raquete, bolinha qualquer uma que pule adaptar a raquete e jogar 
com a mão caso não tenha raquete, a mesa pode ser a de cozinha, caso não 
tenha, desenhar um retângulo no chão dividir ao meio e jogar, a rede pode ser 
caixa de leite, sapato ou use a criatividade. 
 

Alongamento: Sentar afastar as pernas estender a mão em direção do pé 
direito segurar por um tempo depois fazer o outro lado; unir as solas do pé 
trazer para próximo do corpo e realizar a borboletinha; deitar com as costas 
apoiada e trazer o joelho para próximo do corpo e segurar o joelho faça de um 
lado depois o outro e com os joelhos unidos; deitado com as costas apoiada 
eleve a perna direita e logo após a esquerda. ( cada lado 30 segundos, 
descanso entre alongamentos de 10 segundos).   
 
 

.               
  
 
Atividade: Ping- pong  
 
A bolinha pode tocar na mesa uma vez, se tocar duas vezes é ponto do 
adversário. Se tocar no campo e o adversário não conseguir rebater é ponto. 
Os torneios Nacionais são jogados melhor de 5 sets, quem ganhar 3 sets é o 
vencedor, para vencer um set é preciso somar 11 pontos, ou caso empate em 
10 é preciso somar 2 pontos de vantagem.CHAME A FAMILIA PARA 
DIVERSÃO.                                                                                                                                                                                                                           
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Referência bibliográfica: PT.wikipedia.org/wiki/tênis_de_mesa; 1000 Exercícios e Jogos para o Atletismo.                            

Observação: Realizar a atividade pelo menos duas vezes na semana. Boa 
aula a todos! 
Registrar o resultado no caderno e descreva como foi brincar #com sua família.                                                                                                 
                                                                                                   
 

 


