
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.E OLGA BENÁRIO PRESTES 

Rua São Genaro, 149 V. Sta. Cecilia – Diadema - Tel: 4055-3555 

 

Aos educandos e suas famílias, 

Chegamos na primeira semana de agosto e seguimos com nossas aulas a distância. 

Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Não esqueçam que estamos 

vivendo um novo tempo. Não podemos esquecer que mesmo que as aulas voltem 

presencialmente, nossos estudos a distância permanecerão por um tempo. Então....Não 

desanime! Continue firme nas suas atividades em casa e conte sempre comigo! 

Abraços virtuais apertado! 

  

Professora: Rose  

Séries: 4º ano B 

Srs. pais e responsáveis: 

Para facilitar a realização das atividades, preparei a seguinte legenda: 

 LER 

COPIAR NO CADERNO 

RESPONDER EM SEU CADERNO 

AUXÍLIO DE UM ADULTO 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Desenvolver a habilidade de leitura e interpretação. Compreender a função social do 

gênero notícia. 

 LER- Queridos alunos, em aulas anteriores já estudamos o gênero notícia, sua 

finalidade e organização. Esta semana vamos relembrar conteúdos já trabalhados em 

todas as disciplinas. 

 



  COPIAR NO CADERNO         

Atividade 1: Realize a leitura da notícia com bastante atenção para responder a próxima 

atividade. 

 LER  

 
Atividade adaptada do livro do aluno Novo Pitanguá Língua Portuguesa 4º ano-páginas 97,98,99 



 

  COPIAR NO CADERNO          RESPONDER EM SEU CADERNO 

 

Atividade 2: Responda: 

 

A) Com que intenção este texto foi publicado? Marque um X na resposta correta. 

 

Narrar uma história sobre moradores de rua 

 

 

 
Informar o leitor sobre um acontecimento cotidiano. 

 

 

Divulgar conhecimentos científicos. 

 

 

B) De forma geral, as notícias respondem aos seguintes questionamentos. 

 

 

                                                                                                

 

                                                 Quem realizou?                     

                                                                                                   

                                                                                             Quando aconteceu? 

O que aconteceu? 

                                                       

                                                                                                      

                                                     Como aconteceu? 

Onde aconteceu? 

                                                                                            Por que aconteceu? 

Atividade adaptada do livro do aluno Novo Pitanguá Língua Portuguesa 4º ano-páginas 97,98,99 

 

 

 

 

 

 

 



    COPIAR NO CADERNO         RESPONDER EM SEU CADERNO 

 

Atividade 3: Agora vamos identificar na notícia lida essas informações. Para isso 

preencha o quadro abaixo 

 

 

Qual é o fato relatado?  

Quem realizou esse fato?  

Onde os fatos 
aconteceram?  

Quando ocorreu esse 
fato?  

Como os fatos ocorreram?  

Por que aconteceu tal 
fato?  

  
 

Atividade 4: A ideia de Callie era construir um abrigo para os moradores de rua. Ela 

teve sucesso com seu projeto? Explique sua resposta. 

 

Atividade 5:Releia o trecho a seguir. 

 

(...) Ela usou vídeos do You Tube que a ajudaram a montar o abrigo 

móvel, onde cabem um colchonete, uma gaveta para guardar roupa e 

depósitos para água e resíduos. 

Com a casa, há um pequeno sistema de captação da água de chuva, 

um recipiente aquecido por energia solar para comida e um painel solar 

capaz de acender a luz interna. 

 

 

 

 



✓ Com base na descrição do abrigo criado por Carllie, o morador de rua poderia 

fazer muitas coisas, menos: 

 

• Dormir. 

• Guardar suas coisas. 

• Cozinhar e tomar banho. 

• Ter iluminação interna. 

 

Atividade 6: Circule o sentimento que Callie demonstra ter com os moradores de rua 

ao desenvolver um abrigo de baixo custo para eles. 

  

          Saudade                          Solidariedade                   

                                                                                             Desprezo 

 

                           Vergonha              Orgulho 

 

Atividade 7: Para você esse sentimento demonstrado pela menina pode ajudar a 

promover a paz? Em caso afirmativo, como? 

 

 

  COPIAR NO CADERNO        RESPONDER EM SEU CADERNO 

 

 

Atividade 8: Assim como Callie Hilton, conheça, Malala Yousafzai, meninas que 

vivem em lugares diferentes, mais que de alguma forma contribuíram para promover a 

paz. Leia um trecho da sua história abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 



 LER 

 

Atividade adaptada do livro do aluno Novo Pitanguá Língua Portuguesa 4º ano-páginas 97,98,99 

 

  COPIAR NO CADERNO         RESPONDER EM SEU CADERNO 

 

Atividade 9: Não é qualquer fato que vira notícia. Em sua opinião, por que o fato 

relatado no texto. “Menina de 10 anos constrói abrigo para sem teto com 32 reais” 

foi noticiado? 

 

  COPIAR NO CADERNO         RESPONDER EM SEU CADERNO 

 

Atividade 10: E Malala Yousafzai você saberia dizer por que ela virou notícia e ficou 

conhecida no mundo todo? Volte no trecho da história logo acima e responda.  

 

 

 

 

 



Disciplina: Matemática 

 

 LER-   Em nossas aulas anteriores vimos multiplicações, situações problemas 

envolvendo a multiplicação e a Tábua de Pitágoras. Esta semana vamos rever um pouco 

do que já aprendemos, incluindo, medidas de comprimento. 

 

  COPIAR NO CADERNO  

 
Atividade 1: Observe as informações no texto abaixo: 
 

        
Atividade adaptada do livro EMAI-caderno do aluno -Ensino Fundamental 4º ano 

 

     COPIAR NO CADERNO  
 
 
Atividade 2: Leia as informações sobre algumas espécies de serpentes para 
completar a tabela abaixo: 
 

A- A cobra salamanta tem 130 cm a menos que a surucucu. 
 
B- A cobra cascavel tem 30 cm a mais que a salamanta. 
 

C- A jararaca-verde tem metade do comprimento da cascavel, mais 5 cm. 
 

D-  A cobra-d´água possui 30 cm a mais que a jararaca-verde. 
 

E- A boipeva tem 20 cm a menos que a cobra-d`água. 

 



  COPIAR NO CADERNO         RESPONDER EM SEU CADERNO 

 
Agora complete a tabela abaixo com as informações que faltam. 
 

 

Atividade adaptada do livro EMAI-caderno do aluno -Ensino Fundamental 4º ano 
 

Não esqueça de realizar os cálculos no caderno para descobrir o 
tamanho das cobras!  

 

 

 LER-    

Medimos comprimentos como a nossa altura, a altura de um túnel a distância 

entre duas cidades, capacidades como a de um copo, caixa-d’água, piscina; e a massa 

(que popularmente é conhecida como” peso”) de nosso corpo, de mantimentos, de 

animais. Estudamos medidas de tempo e temperatura. 

 



  COPIAR NO CADERNO         RESPONDER EM SEU CADERNO 

   AUXÍLIO DE UM ADULTO 

 

Atividade 3: Complete o texto abaixo com as unidades de medidas que considerar mais 

adequadas. 

 

 

Atividade adaptada do livro EMAI-caderno do aluno -Ensino Fundamental 4º ano 
 

Circule no texto as unidades de medidas de comprimento que você utilizou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  COPIAR NO CADERNO         RESPONDER EM SEU CADERNO 
 
 
Atividade 4: Vamos calcular? Resolvas as multiplicações e pinte com lápis de cor o 

resultado certo. Arme as continhas no caderno. 

 
 

MULTIPLICAÇÃO RESULTADO 

135 X 6 809 _ 710 _ 810 

232 X 4 928 _ 918 _ 818 

630 X 3 1.790 _ 1803 _1.890 

748 X 5 3.740_ 3.640_ 3.660 

99 X 2 148 _ 198 _ 168 

1.534 X 7 10.788 – 10.732 – 10.738 

468 X 8 3.744 –  2.744 –_ 3.746 
 
 

     
Disciplina: História: 

Conhecer os instrumentos de navegação usados pelos navegadores europeus durante 

os anos de 1400 e 1500. 

 

 LER-  

 

Em nossas últimas aulas de história falamos um pouco das Grandes Navegações e as 

longas viagens marítimas que os Portugueses, Holandeses Italianos, espanhóis, faziam 

a China em busca do comercio das especiarias que era uma importante atividade 

econômica para os povos da época. Hoje conheceremos um pouco dos instrumentos 

de navegação que os navegadores usavam para orientar-se pelo mar e não se 

perderem durante as longas viagens. 

 

 

 

 



 LER-    COPIAR NO CADERNO          

Realize a leitura do texto abaixo com bastante atenção para   responder a próxima 

atividade.  

 
Atividade retirada do Livro Buriti Mais Interdisciplinar ciências, história e geografia-4º ano-Editora 

moderna. Página 80 

 
Atividade 1: Responda: 
 

A)  Por que os instrumentos de navegação eram necessários? 

B) Qual era a função da bússola e do astrolábio? 

C) Como as viagens marítimas dos europeus contribuíram para o aprimoramento 

de alguns instrumentos de navegação? 

 



 LER          COPIAR NO CADERNO         
 
As Caravelas: 
 
 

A utilização das caravelas foi fundamental para a exploração do Oceano Atlântico 

pelos europeus nos anos de 1400 e 1500. 

As caravelas não tinham remos e eram movidas pela força dos ventos que atingiam 

suas velas. Essas embarcações leves e ágeis podiam chegar próximo da terra 

firme sem risco de encalhar. Por esse motivo, eram ideais para as navegações 

marítimas que tinham o objetivo de chegar a novas terras. Outras embarcações 

utilizadas nas viagens marítimas europeias eram as naus e as fragatas. Essas 

eram maiores, mais resistentes e tinham maior capacidade de transporte de 

cargas. Elas eram utilizadas para o transporte de produtos para o comércio. 

 
 

 LER  Observe na imagem as características da caravela.     
 
 
 

 
http://t0lend0.blogspot.com/2016/08/imagem-caravela-portuguesa-por-dentro.htm 

 
 
 
 



  COPIAR NO CADERNO         RESPONDER EM SEU CADERNO 
 
 
Atividade 2: Complete o quadro com as características de cada tipo de embarcação. 

 

Embarcação Características Uso 

 
Caravela 

  

  

  

 
Nau e fragata 

  

  

  

 
Atividade retirada do Livro Buriti Mais Interdisciplinar ciências, história e geografia-4º ano-Editora 

moderna. Página 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

RUA SÁO GENARO, 149 V. Sta. Cecilia – DIADEMA - TEL: 40553555 

 

Professora: Maria do Carmo Galhego de Marchi  Disciplina: Arte Data: 29/07/2020 

O aluno irá vivenciar a sequência conhecida como cup song, continuará desenvolvendo a 
atenção, coordenação motora, concentração e ritmo musical será um desafio mais complexo. 
Construirá também um novo olhar diante das diferentes formas de produzir música com 
recursos alternativos. 

Atividade: Faça os exercícios com o professor Marcos através do Link 
https://www.youtube.com/watch?v=xVeQK-Yu758, quando estiver muito ágil e com 
rítmo tente batucar junto com a canção When i’m gone, gosto com a atriz Mariana Rios 
é um pouco mais lento do que a canção original e mais fácil de controlar as batidas do 
copo com o ritmo da canção neste link 

https://www.youtube.com/watch?v=wU1GX_1ck6o 
 
 

JOGOS MUSICAIS COM PERCEPÇÃO 2 
 

VAMOS BATUCAR COM COPOS 
 
 

                                 
 

Agora vou fazer outro desafio? 

com a Canção cup song when i'm gone 

Acesse o link do tutorial do prof. Marcos ele ensina a tocar a famosa batida 
da música que ficou conhecida como "cup song". Este tutorial ensina 
passo a passo você pode praticar com seu copo em frente à tela enquanto 
ele demonstra como fazer. 



No começo parece difícil, mas é a mesma sequência do exercício que você 
fez com a canção Fome e Come do Palavra cantada, só que agora será 
aplicado na canção, “When I’m Gone” 

Link do professor Marcos ensinando a sequencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVeQK-Yu758 

Agora vejam a atriz Mariana Rios apresentando  cup song when i'm gone no 
programa Caldeirão do Huk. 

https://www.youtube.com/watch?v=wU1GX_1ck6o 

Quando estiver pronto, com agilidade e rítmo com os copos, coloque a música when 

i'm gone com a Mariana Rios no Link acima bem baixinho ao fundo e acompanhe 

com sua batucada, quero ver se consegue, vamos lá? 

Você pode convidar todos de sua família para fazer junto. 

 

Bom treino, um grande abraço a todos! 

 
 

 



                                    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. OLGA BENÁRIO PRESTES 

RUA SÁO GENARO, 149 V. Sta. Cecilia – DIADEMA - TEL: 40553555 

 

Professor(es): Silvia                                                                                      Disciplina: Educação Física 

A obesidade infantil tem sido motivo de grande preocupação para o poder público e a população em geral, 

pois pode ocasionar diversos problemas de saúde. Desta forma, abordamos o tema com o intuito de olhar 

com atenção para o problema e com simples mudanças diminuir esse distúrbio que assola as nossas 

crianças.   

Atividade: Fazer a leitura do texto sobre obesidade e as dicas para evitá-la, realizar o teste avaliativo de 

nutrição e caso tenha disponibilidade assistir os vídeos propostos. 

                                                   Vamos cuidar da nossa saúde!!!! 

OBESIDADE 

Obesidade na infância e na adolescência  

Devido ao grande aumento de pessoas com sobrepeso no mundo, a Organização Mundial da Saúde 

está considerando esse transtorno alimentar como uma epidemia. No Brasil, por exemplo, a obesidade 

infantil e posteriormente na adolescência cresceu nada menos do que 240% nos últimos 20 anos. 

Adolescentes são alvo de estudos em todo o mundo, por apresentarem altos índices de comportamento de 

risco, como o decréscimo do hábito regular de atividade física, hábitos alimentares irregulares e transtornos 

psicológicos.   

O excesso de gordura nos jovens representa um risco para a saúde ainda maior na condição de 

adulto que a obesidade que teve início na vida adulta. As crianças e adolescentes com peso excessivo, 

independente do seu peso corporal final quando adultos, exibem um risco bem mais alto de uma ampla 

gama de enfermidades como adultos que os adolescentes com peso normal.   

A obesidade pode ser definida como o acúmulo de tecido gorduroso localizado ou generalizado, 

provocado por desequilíbrio nutricional associado ou não a distúrbios genéticos ou endócrino-metabólicos.  

É uma condição clínica séria e prevalente, podendo se tornar o principal problema de saúde do 

século XXI e a primeira causa de doenças crônicas do mundo, pois induzem a múltiplas anormalidades 

metabólicas que contribuem para a manifestação de dislipidemias (alterações da concentração de lipídeos 

no sangue), doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, entre outras doenças crônicas.  

 

OBESIDADE INFANTIL  

   As crianças obesas com 6 a 9 anos de idade comportam uma probabilidade de 55% de serem obesas 

quando adultas - um risco 10 vezes maior que aquele das crianças com peso normal. Se existe obesidade 

também nos pais, o risco de obesidade para a criança na vida adulta passa a ser duas a três vezes maiores 

que aquele de crianças com peso normal sem pais obesos.   

A associação entre hábitos familiares precários nas áreas da dieta e do exercício entre os pais resulta 

em um processo de modelação por parte dos filhos em seguir os mesmos hábitos de seus progenitores, 

portanto um risco aumentado de desenvolver doenças crônico-degenerativas.  



Cerca de 50% de crianças obesas aos seis meses de idade e 80% das crianças obesas aos cinco 

anos de idade permanecerão obesas,“ a obesidade na adolescência vem aumentando nos últimos anos, 

atingindo índices de 10,6% nas meninas e 4,8% nos meninos, sendo que na região Sul do País os índices 

de prevalência chegam a 13,9%.”  

     O controle da obesidade deve ter início nos primeiros meses de vida, pois já nessa época os hábitos 

alimentares vão se formando. É importante estimular as crianças a comer lentamente, em pouca 

quantidade, oferecer alimentos de melhor qualidade e diminuir o tempo em frente a TV e o videogame.

 

Influência genética (a criança que possui pais obesos tem 80% de chance de se tornar obesa, 

enquanto que a proporção diminui para 40% quando apenas o pai ou a mãe é obeso - se nenhum dos dois 

for obeso, ainda há 15% de chance.);  • O hábito de omitir refeições, especialmente o desjejum, juntamente 

com o consumo de refeições rápidas e densamente calóricas (fast-foods, salgadinhos, doces) faz parte do 

estilo de vida dos adolescentes, sendo considerados comportamentos importante que podem contribuir 

para o desenvolvimento da doença. 

Estilo de vida sedentário, sendo que os jovens de hoje estão muito ligados a jogos de computador, 

videogames, televisão, etc. e não se importam ou não são incentivados a praticar uma atividade física (cada 

hora adicional de televisão) e o consumo de alimentos industrializados comprados em supermercados em 

todas as classes de renda.  

A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE OBESIDADE 

Ao perceber o aumento de peso nos seus filhos e os riscos de obesidade, encaminhe seus filhos ao 

pediatra que orientará sobre os cuidados, a prática de uma atividade física prazerosa e uma alimentação 

saudável. 

  



 

 

 

 

 



Atividade: Faça um teste e avalie a alimentação dos seus filhos. 

FAÇA UM TESTE E AVALIE A ATUAL ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO: 

1- Seu filho(a) come frutas todos os dias: 

A)   Não come todos os dias 

B)   Come 1 fruta por dia 

C)   Come 2 ou mais frutas por dia 

2- Com que frequência seu filho (a) come salada: 

A)   Raramente ou nunca 

B)   Come 3 vezes por semana 

C)   Come 1 ou mais vezes por dia 

3- Seu filho(a) toma refrigerante com que frequência: 

A)   Todos os dias 

B)   Até 3 vezes por semana 

C)   Só em ocasiões atípicas (aniversário etc.) ou não toma nunca 

4- Seu filho (a) come doces (bolos, biscoitos, chocolates, sobremesas em geral) com que 

frequência: 

A)   4 ou mais vezes na semana 

B)   Menos de 3 vezes por semana 

C)   1 vez por semana ou somente em ocasiões atípicas. 

5- Com que frequência seu filho (a) come: salgadinhos industrializados ou frituras (nuggets, 

coxinha, batata frita, entre outras preparações fritas): 

A)   2 ou mais vezes na semana 

B)   1 vez na semana 

C)   Esporadicamente 

6- Seu filho (a) se alimenta aproximadamente a cada 3 horas? 

A)   Não 

B)   Às vezes 

C)   Sim (sempre) 

 

RESULTADO: 

✔ Se assinalou a letra “A” – Alerta vermelho! Algumas mudanças precisam ser realizadas na 
alimentação. 

✔ Se você assinalou 1 ou mais letra “B” – Você está no caminho certo, mas ainda pode melhorar. 

✔ Se você assinalou todas as letras “C” – Parabéns! Educação Alimentar nota 10. 

 

Fonte:  ANutricionista.Com - Daniela Mendes Tobaja - CRN3 27602 
 
Dicas de vídeo:  

DR. Drauzio Varela explica as principais consequências da obesidade infantil. https://youtu.be/zWt-Ug5zpKc.  

Vítimas de obesidade: as crianças com doenças de adultos. https://youtu.be/1ycQko1X5RM.  

 Prevenir a obesidade infantil- https://youtu.be/n2xoYPcPMbQ;  



 

 

 

Obesidade: https://youtu.be/Mbyp3_vIPKI; 

Obesidade infantil: como enfrentar o enfrentar o problema? https://youtu.be/NFUReCu1EWk.  

Guia traz 10 novas regras para uma alimentação saudável. https://youtu.be/rDQv4IJMhT0.  

 


