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EMEB: Anita Catarina Malfatti 

SEGMENTO: Fundamental  ANO/CICLO: 4º ano Semana: 03/08  a 07/08/2020 

 

 

Componente Curricular: Português 

17ª  Aula:   Revisão – Gramática: Encontro consonantal e dígrafos. 

 

 

Queridos alunos, na aula da semana anterior finalizamos a sequência das atividades 

do gênero mito com a solicitação da produção/reescrita do texto “As estrelas nos olhos dos 

meninos”. Antes de começar o novo conteúdo, vamos fazer uma revisão de gramática  

com o uso dos encontros consonantais e dígrafos.  Iniciaremos a aula  com a leitura do 

poema, após vamos realizar  atividades para fixação do conteúdo.   Ler. 

 

Lembrete  
 Encontro Consonantal  é o agrupamento de duas ou mais consoantes na mesma 

palavra.  
 Dígrafo é o conjunto de duas letras que representam um único som( fonemas ), 

são eles: CH, LH, NH,  RR, SS, SC, SÇ , XC, QU e GU.  
 
Atividade  

 

Srs. pais e responsáveis: 

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

        : LER 

        : COPIAR EM SEU CADERNO. 

         : RESPONDER EM SEU CADERNO 

         : COM  AUXÍLIO DE UM ADULTO. 
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Leitura  do poema:   

O grilo grilado 

 
O grilo, 
coitado, 
anda grilado,  
e eu sei  
o que há. 
 
Salta pra aqui, 
Salta pra ali. 
Cri-cri pra cá, 
cri-cri pra lá. 
 
O grilo, 
Coitado, 
anda grilado 
e não quer contar. 

 

 
No fundo, 
não ilude, 
é só reparar  
em sua atitude  
pra se desconfiar. 
 
O grilo, 
coitado,  
anda grilado 
e quer um analista 
e quer um doutor. 
 
Seu Grilo, 
eu sei: o seu grilo 
é um grilo 
de amor. 

   

Elias José 

1) Responda as questões 

          Responder em seu caderno.           : Copiar no caderno.  

 

a) Com quais sentidos o poeta usou a palavra grilo no poema? 

_______________________________________________________ 

b) Qual é o grilo de Seu Grilo? 

______________________________________________________ 

c) Observe que, em todas as estrofes, o poeta usou palavras com consoante +R.         

Escreva essas palavras. 

          __________________________________________________________ 

 

2) Leia e separe as palavras, após identifique com  (1) para encontro consonantal e  

(2) para dígrafos:  
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          Responder em seu caderno           : Copiar no caderno.  

 

Exemplo:    SONHADORA =  SO– NHA – DO- RA    

               Pacto = pac – to  

 

a) Fechadura ___________________ 

b) Obstáculo  ___________________ 

c) Lenha       ___________________ 

d) Terra         ___________________ 

e) Atmosfera ___________________         

f) Osso _______________________  

g) Guidão______________________  

h) Digno_______________________  

i) Preservação _________________ 

j) Quadro______________________ 

k) Decepção____________________ 

l) Folhinha _____________________   

3) Faça uma lista de palavras com os dígrafos indicados abaixo. 

           Responder em seu caderno.           : Copiar no caderno.  

 

LH     

CH     

NH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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RR     

SS     

QU     

GU     

SC     

SÇ     

XC     

XS     

 

Referência  

Livro – Buriti mais Português - PNLD 2019 a 2022/4°ano. 

Componente curricular: Matemática 

17ª aula: Medidas de comprimento - Quilômetro 

 

Na aula passada conhecemos as medidas de comprimento: metro, centímetro e milímetro, hoje 

vamos aprender  sobre o quilômetro, outra unidade de medida de comprimento. 

 : LER 

O quilômetro 

 

Para cada distância ou comprimento que precisamos medir, existe uma unidade de medida 

adequada. Para medir grandes distâncias, usamos o quilômetro. 
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Um quilômetro é maior que 1 metro. Ele equivale a 1.000 metros.  

 

 

 

 

 

: COPIAR em seu caderno.      : RESPONDER em seu caderno. 

Agora que você já sabe que 1Km = 1.000 m, responda em seu caderno:  

Quem anda mais para ir à escola, o menino ou a 
menina?_________________ 

Quantos metros tem meio quilômetro? ___________________ 

Atividades: 

1. O senhor Antônio anda todo dia 4 quilômetros. Sabendo-se que, 1Km = 1.000 metros, 

quantos metros ele anda? Como você chegou a esse resultado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________ 

2. Copie e complete as tabelas: 

m 1.000 3.000  10.000  

Km 1  5  30 

 

Km 2 15  80 93 

m   27.000   

3. Escreva quantos metros há em: 

a) Meio quilômetro ___________                 c) 6 Km e 500 m _____________ 

b) 3 quilômetros e meio __________           d) 7 Km e 200m ______________ 

 

4. Marina corre 6 Km por dia. Responda: 

a) Quantos metros  Marina corre por dia? _____________ 
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b) Quantos metros ela correrá em uma semana? ______________ 

 

5. Verifique qual é a medida mais próxima e circule a resposta certa. 

a) Da altura de uma casa; 

3 metros   1 metro  1 metro e meio 

 

b) Do comprimento de uma caixa de lápis de cor; 

2 centímetros  18 centímetros 30 centímetros 

 

c) Do comprimento do Rio Amazonas; 

6.900 metros  6.900 centímetros    6.900 quilômetros 

Referências: 

Novo Bem-me-quer Matemática. 4º ano. Editora do Brasil. São Paulo, 2008 

 

Componente curricular: História 

17ª aula: A formação do povo brasileiro – Os povos africanos e europeus 

 

 : LER 

Nas duas aulas passadas falamos sobre os indígenas e como sua exploração levou à extinção de 

centenas de grupos. Nesta aula falaremos sobre os africanos, os europeus e asiáticos. 

 

A população brasileira é bastante miscigenada. Isso 

ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos 

que aconteceu no país. São inúmeras as raças que 

favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais 

grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes 

europeus e asiáticos.  

 

 Povos africanos: Grupo humano que veio para a o Brasil de forma involuntária (contra a 

sua vontade), pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e 

XIX (16 e 19). Nesse período desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos, que vieram 
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para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar e 

café. 

 Imigrantes europeus e asiáticos: Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os 

portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX (19), o governo brasileiro promoveu a entrada de 

um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos a fim de substituir a mão-de-obra 

escrava. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se: portugueses, italianos e 

alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. 

Glossário:  

Miscigenação é a mistura de raças entre povos de etnias completamente diferentes, que 

geralmente habitam um mesmo espaço geográfico. 

 

 

 

 

 

: COPIAR em seu caderno. 

 : RESPONDER em seu caderno. 

 

1. Complete: 
 

a) Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem ___________________. 

b) Os primeiros habitantes do Brasil foram os _________________. 

c) Vieram do Japão e colaboraram para a formação do povo brasileiro: _____________. 

d) Os primeiros representantes da população branca no país: _______________. 

   

2. Coloque V ou F 

(    ) O povo brasileiro foi formado por uma mistura de raças. 

(    ) O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios. 

(    ) Os índios estavam aqui e chegaram os brancos. 
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(     ) Pela ordem vieram primeiro os índios, os africanos e depois os europeus. 

 

3. O que é miscigenação?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Referências:  

Buriti Mais História. 4º ano. Editora Moderna. São Paulo, 2017 

https://www.todoestudo.com.br/geografia/miscigenacao 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/as-origens-povo-brasileiro.htm 

https://orbisgeo.blogspot.com/p/questao01-10-surgimos-da-confluenciado.html 

https://issuu.com/andreapassos1/docs/atividade__a_forma____o_do_povo_bra 

 

 

Componente curricular: Geografia 

17ª aula: Cheias e várzea 
  

               (Ler) 

 

Há algumas semanas estamos estudando sobre a hidrografia brasileira, ou seja, 

sobre os nossos rios. 

 Vimos como se chama onde nasce (a nascente), onde termina (a foz) e que 

existem rios que vão se encontrando com os rios principais (os afluentes). Também 

aprendemos que existem rios com fluxo de água permanente (os perenes) e os que secam 

conforme a época do ano (os intermitentes). Geralmente esses rios se localizam nas 

regiões mais áridas (secas) e secam no período em que não tem chuva e voltam a ter 

curso de água quando as chuvas acontecem.  

Também vimos que o relevo interfere no tipo do rio: se ele nascer no planalto vai 

promover as quedas d’água (rios de planalto) e se ele nascer na planície por ser uma área 
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plana não haverá essas quedas (rios de planície), por isso, a exploração da água depende 

se vem do planalto ou da planície. 

Agora, observe a imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem disponível em https://www.redemundonoticias.com/post/2018/09/20/frequ%C3%AAncia-das-enchentes-do-rio-amazonas-aumentou-cinco-

vezes-em-100-anos 

Podemos ver nessa imagem uma cidade completamente alagada. Veja que do lado 

esquerdo existe um rio e que ele transbordou de tal maneira que alagou toda a cidade. 

A esse acontecimento damos o nome de cheia. Cheia é um fenômeno natural que se 

caracteriza pelo preenchimento máximo do canal do rio causado  pelo excesso de chuvas. 
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 Em geral, essa inundação ocorre nos rios de planície que são presentes nas áreas planas 

e com os rios perenes, isto é, aqueles que nunca secam durante o ano.  

 

 

Olhando a imagem do lado, podemos ver o 

esquema de um rio. 

Costumam ter dois tipos de leito: um menor 

e principal, por onde a água corre durante a maior 

parte do tempo, e um maior e complementar, que 

é inundado apenas em períodos de cheias.  

Imagem disponínel em 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/enchentes.htm 

 

 

 

 A região que fica entorno do rio se chama várzea. A várzea é a área que está à margem do 

rio e consequentemente quando chega o período das chuvas, o volume da água pode ser tão 

grande que invade essa área, a várzea, como podemos ver na imagem que está começo desta 

aula. 

Existem algumas ações humanas que prejudicam ainda mais essa situação, como as 

ocupações irregulares ou desordenadas dessas áreas. Quando isso acontece ao retirarem a 

vegetação que está ao redor dos rios, as várzeas acabam sem a impermeabilização do solo 

fazendo com que as águas das chuvas escoem para os leitos dos rios não permitindo que a terra 

absorva essa água devido a pavimentação das ruas, calçadas e quintais cimentados, assim, 

aumentam ainda mais o volume de água do rio.   

     

 : Responder em seu caderno.           : Copiar em seu caderno. 

1) Pensando nas questões hidrográficas e nas aulas anteriores, coloque nas 

afirmações V (verdadeiro) ou F (falso): 

(      )  Todo rio possui nascente e foz e nenhum rio se encontra com outro. 

(    )  Existem rios com curso de água constante, os perenes, e os que secam durante um 

período, os intermitentes. 

(      )  O relevo não altera de forma alguma os cursos das águas dos rios. 
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(     )   A cheia ocorre em períodos de chuvas fortes inundando a várzea, área ao redor do 

rio. 

(     )  Rio é um curso natural de água e é alterado conforme o relevo. Se nasce no planalto 

terá as quedas d’água e se nasce em uma planície não terá as quedas d’água. 

(    )  As atividades praticadas nos rios depende se ele é um rio de planalto ou um rio de 

planície. 

Referência: 

● Livro Buriti Mais Geografia, 4º ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais 
● Enchentes: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/enchentes.htm 

 

 

Componente Curricular: Ciências 

17º Aula: Técnicas de Separação de Misturas II 
 

 

               (Ler) 

Semana passada  vimos as técnicas de separação de mistura no nosso dia a dia. Essa 

semana  veremos que existem outras técnicas de separação de misturas utilizadas na sociedade 

na exploração dos recursos. 

 

Imagem disponível 

em:https://www.slideshare.net/rayannematias5/trabalho-de-qumica-

Evaporação 

A mistura é deixada em repouso ou é 

aquecida até o líquido sofrer evaporação. Esse 

processo, além de ocorrer de forma muito lenta, 

apresenta como principal inconveniente a perda do 

componente líquido. 

Por exemplo, o sal de cozinha como mostra 

a imagem ao lado. O sal é extraído do mar e 

separado pela evaporação. 
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36933820/5 

 

Imagem disponível em 

https://alunosonline.uol.com.br/quimica/centrifugacao-metodo-separacao-

misturas.html 

 

 

 

Centrifugação 

Ocorre através da força da centrífuga, a 

qual separa o que é mais denso do que é menos 

denso. 

 Por exemplo, a centrifugação no 

processo de lavagem de roupas, a qual separa a 

água das peças de vestuário. 

 

Imagem disponível em 

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/flotacaoum-processo-

separacao-misturas.htm 

Flotação 

 

É um processo que funciona ao contrário da 

decantação, na qual, em vez das partículas sólidas 

se depositarem no fundo, elas são levadas para a 

superfície por bolhas de ar que se formam após a 

mistura ter contato com o ar. 
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Imagem disponível em: https://www.infoescola.com/quimica/destilacao-

simples/ 

 

 

Destilação simples 

A mistura é aquecida em uma 

aparelhagem apropriada, de tal maneira que o 

componente líquido inicialmente evapora e, a 

seguir, sofre condensação em um condensador 

apropriado, o qual será mais eficiente quanto 

maior for a sua dimensão, sendo recolhido em 

outro frasco.  

      

 

 

  A entrada de água corrente no condensador deve ser feita pela parte inferior do aparelho, 

em sentido contrário ao da corrente do vapor, e ainda para permitir que seu tubo externo esteja 

sempre completamente preenchido por água fria, que então irá sair pela parte superior. Um 

exemplo para a separação com este método é o sal da água feito no equipamento. 

 

 : Responder em seu caderno.                       : Copiar em seu caderno.     

 

1) Complete as afirmações com evaporação, flotação, destilação simples ou 

centrifugação. 
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As técnicas estudadas hoje foram:  

a) _____________________________ quando a mistura é aquecida em uma 

aparelhagem apropriada de tal maneira que o componente líquido inicialmente evapora para 

ser recolhido em outro recipiente; 

b) ______________________ nesse método, a mistura é deixada em repouso ou é 

aquecida para que sofra a evaporação; 

c)  ________________________ é quando se separa o que é mais denso do que é 

menos denso através da força centrífuga; 

d) ________________________ para realizar esse método é necessário adicionar ar 

formando bolhas para fazer as partículas sólidas subirem a superfície. 

  

Referências: 

 Livro Novo Pitanguá, Ciências, 4º ano do Ensino Fundamental, Anos Iniciais 

 Separação de misturas: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/separacao-misturas.htm 

 

 

 

 

 

EMEB: Anita Catarina Malfatti 

SEGMENTO: Fundamental  ANO/CICLO: 4º Semana: 03/08 a 07/08 
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Componente Curricular: Arte 

Objetivos: Experimentar possibilidades criativas de movimento, voz e personagens; Explorar 

diferentes tecnologias, recursos digitais e materiais nos processos de criação artística; Ampliar a 

experimentação do teatro de sombras. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: O aluno deverá confeccionar os personagens da lenda “O Uirapuru” e 

reconta – lá  por meio do teatro de sombras.  

Olá!!!! Como você está?  

Na atividade anterior você fez a leitura da lenda indígena “O Uirapuru”, na sequência você 

identificou os personagens e os desenhou em uma folha, certo? 

Esta semana você dará continuidade a atividade  anterior, vai confeccionar (fazer) imagens dos 

personagens da lenda. Depois irá recontar essa história por meio de movimentos  com esses 

personagens feitos por você em um ambiente escuro e com ajuda de uma fonte de luz irá fazer as 

sombras. Pronto para começar? Ótimo! 

1) Comece separando os materiais necessários para esta atividade: uma folha de sulfite, lápis 

de cor, cola branca líquida, palito de dente e tesoura sem ponta. Imagine e faça o desenho 

dos personagens, grande, pequeno, da cor que quiser. Escreva atrás do desenho com 

lápis grafite o nome desses personagens!  

2) Observe a imagem e depois inicie a comanda que está ao lado. 

Srs. pais e responsáveis: 

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

              : o que o aluno deve LER 

: o que o aluno deve COPIAR em seu caderno. 

: o que o aluno deve RESPONDER em seu caderno. 

: no que é importante o AUXÍLIO de um adulto. 
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   https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-teatro-de-

sombras/ 

3) Observe a imagem e depois inicie a comanda que está ao lado. 

 https://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-teatro-de-sombras/ 

4)  Enquanto você espera secar os palitos nos desenhos dos personagens, aproveite para 

guardar os lápis de cor e grafite, a cola, a tesoura e jogue no lixo o resto de pedaços de 

folha de sulfite. Deixe tudo organizado! 

 

5)  Agora que você já sabe o nome dos personagens, será que sabe imitar ou criar uma voz 

para cada um deles? Tenta fazer a imitação na frente do espelho, assim você vai perceber 

os movimentos do seu rosto. Imite um personagem de cada vez. Conseguiu? Parabéns! 

6) Bom, chegou o momento de utilizar uma luz (do celular, de uma lanterna, de um abajur ou 

até de uma luminária), pronto? Vá para um cômodo escuro, ou então que esteja de noite. 

Acenda a luz do celular ou outro que tenha, virado pra uma parede lisa. Agora coloque seus 

personagens na frente da luz e faça movimentos e posições com eles e tente imitar os 

personagens que criou, reconte a história do Uirapuru enquanto dá vida as suas criações. 

Como nas imagens abaixo. 

     

https://www.spescoladeteatro.org.br/wp-content/uploads/2017/10/Cadernos-de-Luz_Cartilha-

Brasileira-de-Teatro-de-Sombras.pdf (referência) 

. 

7) Agora, pode escolher um fundo musical para te ajudar a narrar essa história. E se quiser, 

pode filmar por celular e mandar pelo Facebook da Escola Anita Malfatti 

www.facebook.com/emebanitamalfatti 

Agora, com muito cuidado, comece a recortar na 

margem do desenho de cada personagem. 

 

Cole com cola branca líquida, um palito de dentes 

atrás de cada desenho de cada personagem. Deixe 

secar por mais ou menos uma hora, combinado?  
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8) Quando terminar guarde em uma pasta ou sacola para entregar para a professora quando 

voltar às aulas presenciais. Guarde seus personagens colados nos palitos também! 

 

Boa atividade e até a próxima! 

Professora de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Curricular: Educação Física        PROFº ALAN  

Abordar e vivenciar os jogos e brincadeiras populares e tradicionais é uma forma de 
manter viva a nossa cultura. 

17º Aula: Fazer a leitura do pequeno texto sobre jogos populares e tradicionais, pintar 
as imagens e colocar os nomes dos jogos/brincadeiras. 
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BRICADEIRAS E JOGOS POPULARES E TRADICIONAIS 
 

Jogos Populares   

   Quando localizamos um jogo que está muito enraizado numa determinada região e 

os habitantes do lugar os praticam habitualmente, quer seja no conjunto (diferentes idades 

e gêneros) ou em setores específicos da população (por exemplo, crianças e idosos), 

podemos denominar esse jogo de popular. Neste caso, popular tem o sentido de 

pertencente ao povo, às pessoas do lugar, que – com suas características, crenças e 

estilos de vida locais – o têm incorporado a seu cotidiano (LAVEGA BURGUÉS, 2000, p. 

31).  

 

 Jogos Tradicionais   

 Aqueles jogos que são praticados desde sempre, que as pessoas mais velhas 

recordam desde o tempo de infância. São práticas que têm se mantido ao longo dos anos 

e, portanto, têm sido transmitidas entre as distintas gerações. Os jogos tradicionais fazem 

parte de um processo de transmissão cultural que tem continuidade ao longo de um 

determinado período histórico. Ainda que não sejam mais praticados hoje em dia e tenham 

se perdido no tempo (LAVEGA BURGUÉS, 2000, p. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade: Pinte as imagens e coloque os nomes dos jogos e brincadeiras abaixo; 
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https://misturadealegria.blogspot.com/2015/09/brincadeiras-de-criancas-dia-das.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITOS  SEMANA: 27  a 31/07/2020 

 

Gabaritos da 16ª aula de Português 
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Solicitação: Reescrita/produção do texto  “As estrelas nos olhos dos meninos”, deve ser 

entregue para sua professora no retorno às aulas. 

Gabaritos da 16ª aula de Matemática  

1)  
a) A costureira usa a fita métrica para tirar as medidas da freguesa. 

b) O aluno usa a régua na escola. 

c) O vendedor usa o metro para medir o tecido. 

d) O pedreiro usa a trena e o metro articulado para medir o terreno. 

 

2. Responda:  10 mm. 

3.  20 mm; 40 mm. 

4.  

 

2 cm e 5 mm, ou 2,5 cm     3cm  3 cm e 8 milímetros ou 3,8 cm 

5.  

a)  Centímetro 

b)  Metro  

c)  Milímetro  

d)  Metro  

6) 

a)  Rodrigo. 

b) Mariana. 

c)  Mariana. 

d)  100 cm. 

e)  Resposta pessoal. 

f) Resposta pessoal. 

g)  Resposta pessoal. 
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Gabaritos da 16ª aula de História 

 

1) Porque os colonizadores queriam ocupar a terra e os indígenas resistiam e 

defendiam seu território. 

 

2) A ocupação e exploração do território pelos colonizadores, as doenças e as guerras 

com os europeus. 

 

3) O número de indígenas no Brasil em 1.500 era estimado (aproximado) em 4 milhões 

de pessoas e atualmente o número é de 817,9 mil índios distribuídos em 305 etnias. 

 

Gabaritos da 16ª aula de Geografia 

1) 2,1,1,2 

2)  

 

A- Transporte 

Rios de Planície 

 

B- Esporte radical, rafting 

Rios de Planalto 

 

c)    Pesca 

Rios de Planície 

 

d)  Usina Hidrelétrica 

Rios de planalto 

 

Gabaritos da 16ª aula de Ciências  

Observe as imagens que acontecem em nosso dia a dia e classifique as técnicas utilizadas 

em cada momento. 

A) Método: filtração B) Método: decantação 

C)  Método: peneiração D)  Método: catação 

 

 

 

 

.  
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