
EMEB Dr. Átila Ferreira Vaz 

4º ANO – 18ª SEMANA 

Bom dia, queridos alunos e responsáveis!  

Todos estão bem? Esperamos que sim! 

 

No último dia 28 de julho foi entregue, juntamente com o kit alimentação, o caderno 

impresso “Construindo aprendizagens" Informamos que os professores continuarão 

postando as atividades semanalmente no portal e as mesmas deverão continuar sendo 

realizadas. Os cadernos entregues na escola deverão ser preenchidos, somente com as 

orientações dos professores que serão realizadas pelo portal da Educação.  

O caderno impresso, após o preenchimento deverá ser guardado e entregue aos 

professores em ocasião combinada. 

Continuaremos fazendo uso de imagens (ícones) que mostrarão o que precisa ser 

realizado (apenas lido, precisa ser copiado e registrado no caderno, precisa ser 

respondido oralmente, uso do caderno impresso ou atividade prática e fazer artístico). 

Segue abaixo os ícones e suas respectivas legendas. Seguimos juntos, porém distantes. 

Um bom trabalho para todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 ATIVIDADE PRÁTICA 

 FAZER ARTÍSTICO 

       RESPONDER ORALMENTE / CONVERSA 

 ATIVIDADE CADERNO IMPRESSO 

Fonte dos ícones:  

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ - 
https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 

https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/ 

 

APENAS PARA LEITURA 

      PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Essa semana vamos começar no seu caderno impresso  “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”. 

 Já vimos anteriormente, o gênero Fábula. No caderno “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS” você vai relembrar  esse gênero textual, realizando a atividade1 

que se encontra nas páginas 3, 4 e 5..  

 

Sabemos que a fábula é uma narrativa, ou seja, um texto aonde as 

personagens são animais com atitudes humanas e o final tem sempre uma moral que 

nos transmite um ensinamento. 

 

 Você se lembra do título das fábulas abaixo. Escreva o nome delas em 

seu caderno: 

  

 

 

 

 

A)___________________________           B) __________________________ 

 

 

 

 

 

    C)__________________________                D) ________________________ 

 

Fonte das imagens: 

     https://escolaeducacao.com.br/ 

 
 

  

https://escolaeducacao.com.br/


Matemática 

 

Olá, espero que todos estejam bem, na semana passada fizemos uma pequena 

revisão dos conteúdos já estudados, nesta semana vamos compreender o caderno 

“construindo aprendizagens”. 

 

Vocês sabem que quando pedimos para completar uma sequencia numérica, 

precisamos observar bem qual é o segredo presente na sequencia. O segredo pode ser:  

contar os números de dois em dois (2- 4 -6 ...), de quatro em quatro ( 4 – 8 – 12...), de 

dez em dez ( 10 – 20 – 30...)  e assim por diante. Não se esqueça que os números são 

infinitos.  

 Vamos ver se você entendeu, pegue o caderno “CONSTRUINDO 

APRENDIZAGENS”, na página 19 e realize a atividade 1. 

 

Agora que você já descobriu o segredo de como se completa a sequência 

numérica, vamos fazer mais algumas? Registre no seu caderno o que você descobriu.  

 

26 

 

------- 

 

------ 

 

32 

 

------- 

 

------- 

 

------- 

 

40 

 

------- 

 

-------- 

 

A) Qual foi o segredo da sequencia numérica? _________________________________ 

 

 

125 

 

____ 

 

155 

 

____ 

 

185 

 

____ 

 

____ 

 

230 

 

____ 

 

____ 

 

B)Qual foi o segredo da sequencia numérica? _________________________________ 

 

 

300 

 

290 

 

____ 

 

270 

 

____ 

 

____ 

 

240 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

C)Qual foi o segredo da sequencia numérica? _________________________________ 



 

499 

 

498 

 

497 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

D)Qual foi o segredo da sequencia numérica? _________________________________ 

 Sabemos que você gosta de resolver problemas. Abra o caderno 

“CONSTRUINDO APRENDIZAGENS”, na página 19 e 20 realize toda atividade  2. 

 

Agora que você já está afiado, resolva mais algumas situações problemas: 

1) Luíza foi ao supermercado e comprou, 5 quilos de arroz, 4 quilos de açúcar e 6 

quilos de feijão. 

 

ALIMENTO 

PREÇO 

Por quilo (KG) 

ARROZ R$ 3,00 

FEIJÃO R$ 5,00  

AÇÚCAR R$ 2,20  

 

Responda: 

a) Quanto Luíza gastou comprando arroz? 

b) Quanto Luíza gastou comprando feijão? 

c) Quanto Luíza gastou no supermercado? 

d) Qual a quantidade de pacotes de alimentos ela levou em sua sacola? 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

 

Nesta semana, iniciaremos o nosso trabalho juntamente com o caderno que 

vocês receberam, o “Construindo aprendizagens”. 

 

Para a nossa primeira atividade de Ciências, vamos abrir esse caderno lá na 

página 28, onde encontraremos a Atividade 1 – sobre Hábitos Saudáveis. 

Faça a leitura do texto da página 28 e responda às questões A e B, da mesma página.  

 

Agora responda as questões abaixo sobre o mesmo tema. 

1- Como falado no texto, uma das formas de manter a saúde física e mental é através 

da alimentação saudável. Anote em seu caderno todos os alimentos que você 

consumiu em 1 dia. 

Café da manhã:  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Almoço: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Jantar:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2- Você acredita que sua alimentação está adequada ao que é recomendado no 

texto? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3- O que você acha que pode melhorar em relação à sua alimentação, para torná-la 

mais saudável? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



GEOGRAFIA 

 

Vimos nas semanas anteriores os biomas brasileiros Floresta Amazônica, Mata 

Atlântica, Pantanal e Cerrado. Nessa semana para finalizar este tema iremos abordar os 

dois últimos biomas: Caatinga e Pampas. 
 

CAATINGA 

 

  

A Caatinga cobre estados do Nordeste e sua paisagem muda quando chove. 

Na seca, a paisagem é cinza-claro e, na época das chuvas, ela é verdejante. 

 

A FLORA E A FAUNA DA CAATINGA: 

 A flora da Caatinga é variada. Há áreas com árvores baixas, retorcidas, com 

caules espinhosos, que resistem à seca e brotam na época das chuvas. Em outras 

áreas, há bromélias, palmeiras e cactos de várias espécies. 

 As chuvas ocorrem durante três a quatro meses no ano. Nessa região do 

Nordeste, o período de chuvas é chamado de inverno. Em algumas regiões, a seca 

pode durar até mais de um ano, com temperaturas elevadas e baixa umidade do 

ar, fazendo o solo secar e rachar. 

 A Caatinga é habitada por grande variedade de animais: lagartos, roedores, 

aves, insetos, cobras e muitos outros. 

                                   



PAMPA 

 

 

 

 O bioma Pampa cobre o estado do Rio Grande do Sul, com seus campos de 

gramíneas e matas de montanha. 

 

A FLORA E A FAUNA DO PAMPA: 

 Uma parte do Pampa é de campos planos, de onde vem o nome “pampa”. 

Essa região é coberta de gramíneas e não tem árvores. A vegetação fica mais 

densa e rica nas encostas das montanhas, com árvores de grande porte, como a 

grápia, o angico, o cedro e o louro-pardo. No Pampa também encontramos 

petúnias, lírios, cactos, e brincos-de-princesa. 

 O inverno é muito frio, com geadas e nevascas. No Pampa vivem várias 

espécies ameaçadas de extinção, pois grande parte desse ambiente é ocupado 

pela criação de gado e plantações. 

 

 

 

 

 



Observe o mapa e responda: 

 

 

1- QUAIS SÃO BIOMAS BRASILEIROS? 

2- O ESTADO EM QUE VOCÊ MORA PERTENCE AO BIOMA DA CAATINGA? 

3- A CAATINGA OCUPA UMA ÁREA MENOR OU MAIOR QUE A DO PAMPA? 

4- O PAMPA OCUPA UMA ÁREA MENOR OU MAIOR DO QUE A DO 

CERRADO? 

 

FONTES DE PESQUISA: 

 Fonte do texto: PROJETO COOPERA: CIÊNCIAS 5° ANO: ENSINO 

FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS/ CÉSAR DA SILVA JÚNIOR – 1. ED. – SÃO 

PAULO: SARAIVA, 2014. P. 76,78,79,84,86 e 87.  

 Imagens: https://pixabay.com/pt/ 

 

 

 



HISTÓRIA 

 

Em Diadema, existem vários espaços culturais que são públicos, como a Fábrica 

de Cultura, onde acontecem espetáculos, cursos, teatro, música e eventos culturais. Há 

também Centros Culturais nos bairros, como o Centro Cultural Eldorado e outros. 

 

ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

 Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à 

população, são exemplos de espaços públicos: as praças, as ruas, os parques, as 

avenidas, as praias que existem em cidades litorâneas etc. Os espaços públicos são de 

responsabilidade do governo; as prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a 

manutenção dos bancos e dos jardins. 

Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas, são 

exemplos de espaços privados: casas, lojas comerciais, escolas particulares, Shopping 

Center. Geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos pelos 

proprietários, eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. 

 

http://www.fabricasdecultura.org.br/fabrica/diadema 

Agora leia o texto da página 31 do Caderno Construindo Aprendizagens. E 

responda as questões: 

 Fonte dos textos e imagens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Logradouro#:~:text=Logradouro 

https://escolakids.uol.com.br/historia/cidades-espacos-publicos-e-privados.htm 

 

http://www.fabricasdecultura.org.br/fabrica/diadema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Logradouro#:~:text=Logradouro
https://escolakids.uol.com.br/historia/cidades-espacos-publicos-e-privados.htm


Educação Física  

 

As práticas corporais são ótimas ferramentas para o desenvolvimento psicofísico 

das pessoas, com elas aprendemos a respeitar os limites de si e dos outros, melhorar a 

nossa concentração, pausar de maneira eficiente a respiração e desta maneira equilibrar 

nossas energias. Nesta perspectiva o yoga pode proporcionar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento psicológico e físico, além de auxiliar na e coordenação motora global ao 

seu praticante.  

 

 Esta semana vamos começar fazendo o alongamento orientado nas páginas de 37 

até 43 do Caderno “Construindo aprendizagens”. Vamos lá você já está acostumado.  

 

Agora vamos dar continuidade, em outro dia da semana, com uma prática física 

que ajuda no relaxamento e na coordenação motora. Para ajudar no relaxamento você 

pode colocar de fundo uma música bem relaxante, e deixo como sugestão o repertório de 

música da Enya, uma cantora europeia que faz belíssimas canções para relaxar. 

 

Atividade: Yoga para crianças. 

Materiais: 01 tapete, toalha ou qualquer outro objeto limpo para forrar o solo. 

Convide as pessoas da sua casa para jogar com você, forre o chão com o tapete. 

Observe a lista de movimento abaixo (figura 1). Ficar aproximadamente 2 ou 3 minutos 

em cada posição. 

Lembre-se de relaxar, respirar profundamente e manter sempre o corpo estabilizado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: movimentos de yoga 

https://www.criandocomapego.com/posturas-de-yoga-para-criancas/ 

https://www.criandocomapego.com/posturas-de-yoga-para-criancas/


ARTE  

 

ARTES VISUAIS- Música- Criação de copofone 

 

Nesta semana iremos fazer uma atividade muito interessante criar um 

instrumento musical! Vamos conhecer a possibilidades de construir um instrumento 

musical com diferentes objetos que temos em nossa casa. 

 

 Abra o seu "Caderno de Aprendizagens" que foi entregue pela Prefeitura de 

Diadema. Faça a leitura das páginas 35 e 36 e siga o passo a passo bem certinho para a 

construção do seu copofone. 

Outra possibilidade: 

Para essa atividade vamos precisar de dois copos de vidro e um talher ( colher ou garfo). 

Encha um copo completamente com água e num outro coloque apenas dois dedos de 

água, em seguida com o talher bate no copo mais cheio faça o mesmo com o outro. 

Nota que o som é diferente? 

O copo mais cheio produz o som grave (grosso) e com pouca água produz o som agudo 

(fino). 

Agora você pode criar sua música dando ritmo a ela, batendo rápido, lento, fraco ou forte. 

 

Para finalizar, brinque com sua família de vivo ou morto musical, onde o som grave 

(grosso) é vivo e o agudo (fino) será morto. Se achar muito difícil, substitua o copo cheio 

por bater palmas que também tem um som grave. 

 

 

 

 


