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Olá crianças e famílias! Esperamos que todos estejam bem! 
Como mencionamos na semana passada, entramos em um novo 

método de trabalho, com as apostilas impressas que terão complementos de 

atividades no portal da Prefeitura Municipal de Diadema. 
Voltamos a reforçar que não é para realizar todas as atividades da 

apostila ‘Construindo Aprendizagens’ de uma única vez, e sim aguardar as 
orientações que daremos semanalmente. Assim como fizemos na semana 

passada, estamos aqui novamente para passar mais orientações e mais 
atividades complementares para os alunos realizarem nos cadernos. 

Não esqueça de cuidar deste material impresso que receberam, pois 
será agendada posteriormente uma data para a devolução, pois assim 

poderemos realizar a correção. Bom estudo a todos!!! 

Professores dos 4º anos 

 

 

 

 Disciplina: Português 

Ano/Ciclo: 4º Ano 

Período: 17/08 a 21/08/2020 

 

 

 



 

Página 6 da apostila – Atividade 2.  

Nesta atividade você realizará a leitura do conto “Os sete corvos”. Logo após, 

irá fazer a compreensão do texto. Na atividade A você vai escrever a opinião 

sobre o que você achou do conto e porquê. Na atividade B você irá completar o 

quadro identificando quais são as personagens do texto, em que época se 

passou a história, qual é o problema da história e como foi solucionado este 

problema(conflito). Na letra C vai produzir um texto contando o que aconteceu 

com os sete irmãos e a irmã depois do reencontro, como viveram, do que 

brincavam, solte sua imaginação e dê continuidade a história.  

 

 

Atividade 1 

A intenção desta atividade é que você faça uma análise do texto e use sua 

opinião nas perguntas sobre coisas que estão evidentes do texto e também 

para coisas que não estão evidentes no texto. 

 

1- Copie e responda as questões abaixo em seu caderno: 

A) Quem é a personagem principal da história? Escreva as características dela: 

B) Que nome você daria a menina, irmã dos sete corvos? 

C) Onde acontece a história “Os Sete Corvos”? 

D) Quando tempo você imagina que se passou a história desde o nascimento 

da menina até ela encontrar os irmãos? 

E) O texto mostra alguns sentimentos. Escreva quais você encontrou: 

 

Atividade 2 

A intenção desta atividade é que você complete os espaços de maneira que a 

escrita das frases faça sentido. 

 



 

2- Em seu caderno complete as frases abaixo com as palavras que estão 

dentro do retângulo de maneira que as frases estejam de acordo com o texto 

“Os sete corvos”: 

 

a) Devido às condições de saúde da filha, o pai mandou um dos filhos à fonte 

buscar água para o ________________________________________. 

 

 b) O pai falou zangado que pela demora dos filhos, para que todos se 

transformassem em __________________. 

 

 c) Durante muito tempo, a menina não soube dos ____________________ já 

que a ______________________ recaiu sobre eles. 

 

 d) Levou com ela, somente um ______________________, 

um________________bem grande, água e um 

__________________________ para descansar. 

 

e) Ao chegar à montanha de vidro, ela teve que cortar 

dedo____________________________ para abrir a porta.    

 

 
Atividade 3 

A intenção desta atividade é que você escreva os antônimos das palavras 

indicadas. 

 
 
 
 
 

 
anelzinho 

 
maldição 

 
corvos 

 
banquinho 

 
batismo 

 
mindinho 

 
irmãos 

 
pão 



Você sabe como é um Corvo? 

 

https://www.significados.com.br/corvo/ 
 

Corvo é uma ave da família dos corvídeos, normalmente caracterizado 
pela sua plumagem escura (geralmente preta) e encontrado em quase todos 

os continentes. Popularmente, o corvo é interpretado como o sinal místico de 
mau pressentimento. 

Simbolicamente, o corvo é relacionado com a morte, o azar e com 
outros elementos obscuros e sombrios. Mas, também pode simbolizar algumas 
características positivas, como a sabedoria, a astúcia e a fertilidade. 

É uma das aves mais inteligentes do mundo, o corvo em tempos foi 
honrado pelos índios americanos e é muito associado a travessuras devido ao 
seu comportamento brincalhão.  

Podem chegar a ter 66 cm de envergadura de asa, pesando apenas 1,3 
kg. São animais muito comuns nas fábulas e mitos. 

 

 

3- Observe as palavras destacadas no texto, escreva-as no quadro abaixo e 
indique o antônimo(contrário) de cada palavra. Observe o exemplo: 
 

Palavras destacadas 
do texto 

Antônimo 

escura clara 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.significados.com.br/corvo/
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 Antes de explicar as atividades, vamos entender o que é probabilidade? 

Probabilidade estuda maneiras de como estimar a chance de um 

determinado evento acontecer, ou seja, não temos algo certo e sim provável, 

existe a possibilidade de tal coisa acontecer.  

Por exemplo, imagine que temos uma urna com 10 bolas brancas e 20 

bolas vermelhas. Certamente a chance de tirarmos uma bola vermelha é muito 

maior pois está em maior quantidade, entretanto isso não significa que vamos 

tirar uma bola vermelha na primeira tentativa, pois há também bolas brancas.  

 

Páginas 21 e 22 da apostila – Atividade 3 (Você sabe o que é probabilidade) 

 Nesta atividade duas crianças estão brincando com uma roleta que 

acende uma luz quando para de girar e atinge algum número, eles precisam 

escolher um número existente na roleta e falar o que acredita que acontecerá, 

se acenderá a luz num número maior ou menor do que o número escolhido.  

A pergunta (A) diz a respeito das possibilidades de números, ou seja, 

quais os números existentes na roleta? Na questão (B) precisa refletir melhor a 

respeito das possibilidades, ele escolheu o número 3, ele tem maior chance de 

ganhar se falar que o número será maior ou menor que 3? Observem quantos 

números tem na roleta maiores e quantos tem menores que 3, assim ficará 

mais fácil de responder.  

Levando em consideração as explicações acima e lendo as questões 

com atenção, tenho certeza que conseguirão responder com facilidade. 

 

Páginas 22 da apostila – Atividade 4 (Desafio) 

Na atividade 4 as crianças estão brincando com um dado, e uma 

escolheu números pares, e a outra escolheu números ímpares, o que vocês 

precisam pensar para responder quem tem mais chance de ganhar são,  

quantos números pares e ímpares eu tenho num dado, e  qual a chance de 

cada criança acertar? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ATIVIDADE 1 

 A intenção desta atividade é entender e contextualizar o conteúdo de 

probabilidade. 

 

Releia as explicações acima, para tirar possíveis dúvidas. 

 

1) Leia com bastante atenção as situações abaixo e responda em seu 

caderno: 

 

a) Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 

bolas amarelas. Qual a cor tem a maior probabilidade de ser retirada da 

sacola? 

 

b) Uma letra é escolhida dentro da palavra PERNAMBUCO. Qual a 

probabilidade de ser uma consoante? 

 

c) Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas 

possui a mesma chance de ser retirada. Qual a probabilidade de se 

retirar uma bola com número par? 

 

d) Numa festa um garçom carrega uma bandeja com bebidas, tendo 10 

copos com suco e 6 copos com refrigerantes. Qual a bebida que tem a 

maior probabilidade de ser escolhida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relembrando 

O que são números pares e ímpares? Os pares são aqueles 

terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Já os ímpares são aqueles 

terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. 
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E agora crianças, vamos continuar nossos estudos, iremos estudar 
agora: ciências humanas que irão tratar de História e Geografia. Vamos lá! 

Abram por favor, a apostila na Página 32 e 33 e faça nessa 

semana a Atividade de nº 1 e nº 2 referente: A divisão Regional IBGE.  

Com essa atividade você conhecerá as regiões do Brasil, irá conhecer 

como ele é dividido, conhecendo onde se localiza alguns estados. 

 

 
 
 

 
 
 

 Realizando a atividade da apostila, vocês conheceram que o IBGE 
dividiu o Brasil por regiões: Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul. Mas 
isso nem sempre foi assim. 
 Ao longo da história, a regionalização do território brasileiro foi feita de 
várias maneiras. 

Em 1940, o Brasil foi dividido em cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro, 
Este (Leste) e Sul. Veja o mapa 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

2017. 
 

 
 

 
 
Em 1940, o Instituto de Geografia e estatística (IBGE) elaborou uma 

nova proposta de divisão para o país que, além dos elementos físicos, 
considerou os aspectos socioeconômicos. A região Norte era composta pelos 
estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí e pelo território do Acre, Goiás 
e Mato Grosso formavam com Minas Gerais, a região Centro. Bahia, Sergipe e 
Espirito Santos formavam a região Leste. O Nordeste era composto por Ceará, 
rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região Sul.   

 
 

 
Utilize seu caderno para responder a atividade a seguir, não esqueça de 

por a data.  
 
1) Com a ajuda do mapa da apostila na página 32, responda: 

 Quais mudanças ocorreram na divisão das regiões do mapa 
de 1940 com o mapa atual? 
 

2) Segundo o texto, por que ocorrem essas mudanças das regiões? 
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O que aprenderão nesta aula: Que os hábitos saudáveis são importantes no 

nosso dia-a-dia para ter uma melhor qualidade de vida e saúde como uma 

alimentação saudável. 

E vamos de Ciências de novo!! Lembre-se de fazer no caderno somente as 

atividades com capricho e atenção, colocando a data e atividade. 

                                          

Na apostila que vocês receberam, vocês abrirão novamente na página 28 e 
retomarão somente a leitura da Atividade 1 falando sobre Hábitos 
Saudáveis. Quem ainda não fez as duas questões desta página, também 
poderá fazer, após a leitura  
Pode responder na apostila mesmo. 
Após isto, vamos retomar este conteúdo nas atividades complementares a 
seguir e aprender mais coisas deste assunto. 
 

                     

 

              

HÁBITOS SAUDÁVEIS 

O texto da apostila fala o que é bem-estar, saúde e o que precisamos 

fazer para manter a saúde física (do corpo) e mental (da mente). Também dá 

dicas de atividades físicas, de lazer e alimentação. 

  Hoje falaremos sobre alimentação. 

Cuidando da alimentação 

 



Alimentos nossos de cada dia:   

A maioria dos alimentos vem de plantas e dos animais. Grande parte 
dos alimentos de origem vegetal deve ser apenas descascada ou lavada, antes 
de ser consumida. Os alimentos de origem animal, geralmente precisam ser 
cozidos.  

Hoje, quase tudo o que comemos é industrializado, isto é, já passou 

por alguma modificação nas indústrias. 

Alimentar-se não é só comer: 

Uma alimentação variada é importante. É preciso comer um pouco dos 
alimentos de cada grupo. 

    Se você não gosta de algum alimento, se ele é difícil de ser encontrado 
onde você mora ou se custa caro, é só escolher outro. Mas é importante que 
seja do mesmo grupo. 

    Aprendemos a andar, a correr, a nadar, a ler e a escrever. 

    Alimentar-se bem é coisa que a gente também aprende! 

   Quando pensamos em adotar uma alimentação saudável logo nos vem à 
cabeça o questionamento de por onde começar. Por isso, conhecer a pirâmide 
alimentar é uma ótima forma de se orientar; ela indica quais são os alimentos 
que possuem os nutrientes essenciais para o nosso dia a dia, promovendo 
a saúde e nos prevenindo de doenças. 

    Já ouviram falar da Pirâmide Alimentar!?    

    É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação 

diária para uma população saudável, acima de 2 anos de idade. Cada parte 
da pirâmide representa um grupo de alimentos e o número de 

porções recomendadas diariamente.  

    A estrutura da pirâmide alimentar indica os alimentos 
considerados essenciais para a nossa saúde, apresentando aqueles que 
fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e para prevenção 
de doenças. 

    

Pirâmide alimentar 



justrealmoms.com.br  

Se você quiser conhecer mais sobre ela, pode pesquisar em sites ou 
assistir vídeos explicativos. 

ATIVIDADE 1 

Muito bem!! Agora nós vamos fazer uma salada de frutas! A salada de frutas é 
uma alimentação saudável, gostosa de fazer, de comer e super fácil!! Junte a 
família e façam juntos! É opcional e não é obrigado a fazer!!! Se não tiver 
alguma fruta, pode substituir ou usar o que têm em casa!!Vamos lá!! 

 

 

RECEITA DE SALADA DE FRUTAS SIMPLES 

Preparo: 30 minutos Rendimento: 8 porções. 

Ingredientes: 

-Meio mamão picadinho 

-1 maçã grande com casca picadinha 

-2 bananas em rodelas e depois cortadas ao meio 

-Suco de 3 laranjas 

- Modo de preparo: Misture tosas as frutas numa tigela.  

-Se desejar, acrescente manga, melão, abacaxi, morango, melancia picadinhas. 



 tudogostoso.com.br 

Salada de frutas 

ATIVIDADE 2 

 

  Copie e responda no caderno com atenção (não é necessário fazer as 

ilustrações)! 

1- Faça uma lista com o nome de alimentos que você comeu ontem? 

2- Na lista que você fez, marque um X ao lado do nome dos alimentos que 

vêm das plantas e com um traço, sublinhe os que vêm dos animais. 

Circule aqueles que são industrializados. 

3- Procure na apostila que dá dicas sobre alimentação e escreva quantos 

litros de água devemos maios ou menos beber por dia? E escreva como 

deve estar o ambiente na hora das refeições. 

4- Invente um cardápio para um dia inteiro e escreva. Não se esqueça de 

distribuir os alimentos saudáveis. Peça auxílio de um adulto. 

5- Desenhe alimentos saudáveis. 

 

 

Na próxima aula, continuaremos a Atividade 1 da apostila falando sobre 

Hábitos Saudáveis, só que vamos estudar sobre atividades físicas e 

fazer algumas! Se preparem! Vai ser legal!! Até lá!! 
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      Atividades: 

Iremos abordar o tema Consumo Consciente. 
Os alunos irão ler o texto do Caderno de Atividades da Prefeitura de Diadema: 
Construindo Aprendizagens página 29, logo após a leitura seguir o passo-a-
passo para a realizar a tarefa proposta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passo a passo: 
 
 
 
 

O objetivo desta atividade é experimentar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 
 
        Você vai precisar: 
 
 

 Uma folha sulfite, uma folha de caderno 

 Lápis de escrever; Lápis de cor; Canetinhas hidrográficas.  

 Tesoura 

 Pedaço de Papelão  

 Cola 

 Moedas 

 Tigela, vasilha ou algo redondo. 

Comece sua atividade! 
1. Vamos construir um pião bem divertido. Vamos comçar!! 

2. Pegue uma vasilha ou algo que seja redondo na sua casa, ele 

servirá de molde para você fazer os círculos. Desenhe no 

papelão o círculo e recorte.  Pode usar uma tigela como modelo 

ao traçar.  

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. 

 



 

 

 

 

 
 

3. Faça uma pequena fenda no centro do círculo de papelão para 

que a moeda que você escolheu possa deslizar para dentro. Se 

a fenda for muito larga, as moedas não ficam muito bem no 

lugar. 

4. Faça desenhos divertidos e coloridos para quando seu pião 

girar, dar um efeito bem legal e boa diversão!   

5. Observe os exemplos a seguir e mãos à obra. 

 

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

hora para pintar o desenho. 

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

obra. 

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

para dividirmos nossas ideias com todos. 

 
 

Boa atividade! 

Referências: Caderno de Atividades da Prefeitura de Diadema: Construindo Aprendizagens 
página 29. 
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OLÁ CRIANÇAS! TUDO BEM COM VOCÊS? 
 VOCÊS RECEBERAM O CADERNO DE ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO PARA MELHORAR O TRABALHO DE VOCÊS, O QUE 
ACHARAM? 
GOSTARAM DO CADERNO? 
NA PARTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA TEM APENAS UMA ATIVIDADE. AS 
ATIVIDADES USANDO TEMAS DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, 
GEOGRAFIA E HISTÓRIA PARA APROVEITARMOS TODOS OS 
CONTEÚDOS. 
ESPERO QUE GOSTEM E CAPRICHEM NAS ATIVIDADES. 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA        ANO CICLO: 4º ANO          
 

PERIODO: 17 A 21/08/2020              
 

DANDO CONTINUIDADE ÁS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA VAMOS 
UTILIZAR O TEXTO: O LOBO E O BURRO PARA PLANEJARMOS NOSSA 
AULA INTERDISCIPLINAR COM A DISCIPLINA DE PORTUGUÊS. 
.  
ALONGAMENTOS: VAMOS FAZER OS ALONGAMENTOS DO CADERNO 
DE ATIVIDADES, PARTE DE EDUCAÇÃO FÍSICA PÁGINA 37 A 43.  

 
ATIVIDADE:   
 VAMOS UTILIZAR COMO BASE O TEXTO- O LOBO E O BURRO  PÁGINA-3 
DO CADERNO DE PORTUGUÊS.                                                                
FAÇA LEITURA  DO TEXTO:                                                                                         
1- CRIE UM PEGA-PEGA BASEADO NO TEXTO.                                            
2- USE A SEQUÊNCIA: A) TEMPO  B) ESPAÇO   C) PERSONAGENS          
3-DESCREVA COMO FOI A CRIAÇÃO DO PEGA - PEGA E FAÇA UM 
DESENHO.                                                                                                           
4-DÊ NOME AO PEGA-PEGA 
 
                 
                
        
                                                
                                                                                                                                                                                                      
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: CONSTRUINDO APRENDIZAGENS 
ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO- CADERNO DE PORTUGUÊS PÁGINA-3 
TEXTO: O LOBO E O BURRO; SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DE DIADEMA.                            
OBSERVAÇÃO: REALIZAR A ATIVIDADE PELO MENOS DUAS VEZES. BOA 

AULA A TODOS! 
REGISTRAR O RESULTADO NO CADERNO E DESCREVA COMO FOI 
FAZER ALONGAMENTOS COM SUA FAMILIA.                                                                                                                                                                                            
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