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OLÁ, QUERIDO ALUNO, QUERIDA ALUNA! 

 ESTAMOS COM MUITAS NOVIDADES! A PARTIR DESSA SEMANA, 

TEMOS UM GRUPO DO WHATSAPP PARA OS ALUNOS DO 

QUARTO ANO. CASO VOCÊ AINDA NÃO ESTEJA NO GRUPO, 

ENTRE NELE CLICANDO NO LINK ABAIXO: 

https://chat.whatsapp.com/HuH4gwn3DvYHLoBXz2RbDi  

É IMPORTANTE QUE TODOS OS ALUNOS ESTEJAM NO GRUPO, PORQUE OS 

PROFESSORES ENTRARÃO LÁ PARA AJUDAR NAS DÚVIDAS SOBRE AS 

ATIVIDADES.  

SE VOCÊ POR ALGUM MOTIVO NÃO CONSEGUIR ENTRAR NO GRUPO, PEÇA 

AJUDA POR RECADO NO TELEFONE (11) 95791-4481 

LÍNGUA PORTUGUESA 

            Esta semana vamos nos aprofundar em Textos de divulgação científica, 
seguindo o exemplo dos exercícios das páginas 12 e 13 da apostila “Construindo 
Aprendizagens”, vamos realizar o estudo e compreensão de mais um texto, mas 
antes, acesse o link abaixo para saber um pouco mais sobre o assunto! 

https://youtu.be/wdugMDzQ-W4 

       Mas se você não conseguiu acessar, não se preocupe, no quadro abaixo segue 

algumas dicas pra você! 

 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO 

 

Texto de divulgação é um tipo de texto expositivo e 

argumentativo mais elaborado. São produzidos 

mediante pesquisas, aprofundamento teóricos e 

resultados de investigações sobre determinado tema. 

https://chat.whatsapp.com/HuH4gwn3DvYHLoBXz2RbDi
https://youtu.be/wdugMDzQ-W4
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ATIVIDADE 01: 

 

Objetivo: Estudo do texto. 
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Responda em seu caderno as questões: 

A) Que gênero textual é esse? 

B) Quem o escreveu? 

C) Onde é comum encontrarmos textos como este? 

D) Qual é a sua função? 

E) Qual é o título do texto? 

F) Qual é o assunto do texto? 

G) Como a girafa adquiriu a característica de ser tão alta? 

H) Segundo o texto o que são genes? 

I) Quais as vantagens das girafas que nasciam mais “esticadas”? 

J) Segundo o texto, o que é seleção natural? 

 

MATEMÁTICA 

 

       Olá, meu querido (a)! Esta semana dando continuidade com a atividade da 

página 19 apostila “Construindo Aprendizagens”. Vamos relembrar mais sobre o 

sistema de numeração decimal trazendo o assunto: – “Valor Posicional do 

Algarismo”. 

 

 

 Lembretes:  

Vídeo: https://youtu.be/v3pryYzRtmo (representação com material dourado). 

 

https://youtu.be/v3pryYzRtmo
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 Então:  

 
 

 

 

 

Vídeo: https://youtu.be/ww2QElDtT8c (quadro posicional) 

https://youtu.be/ww2QElDtT8c
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Exemplo: Quadro Posicional 

 

Vídeo:  https://youtu.be/4BMnK40eUn4 (ordem e classe) 

 

https://youtu.be/4BMnK40eUn4
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ATIVIDADE 02: 

Objetivo: Identificar a classe e ordem dos algarismos. 

Observe o exemplo e responda as questões em seu caderno: 

A. Quantas ordens tem o número 12598? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B. Quantas classes ele tem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C. Qual é o maior deles? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D. Como lemos o número 12598? Escreva. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03: 

 

Objetivo: Identificar o valor posicional, qual é o maior e menor, organizar em ordem 

decrescente. 

  Faça um quadro como do exemplo acima. Organize os algarismos no quadro 

posicional. 

A. Dois mil , setecentos e trinta e nove. 

B. Treze mil, quatrocentos e oito. 

C. Dez mil, cento e vinte e três. 



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA– ATIVIDADES 4º ANO– SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 

7 

D. Quinze mil , trezentos e quarenta. 

E. Qual é a ordem do número dez mil na letra C e quantas classes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

F.  Na letra A quantas ordens? Qual a posição do número 3?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

G. Em qual classe está o número treze mil da letra B? Qual a posição do 

número 4? Quantas ordens? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

H. Observe os números composto no quadro. Qual é o maior deles?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

I.  Qual é o menor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

J. Coloque esses números em ordem decrescente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 Na próxima semana vamos estudar mais sobre – valor posicional e 

decomposição dos algarismos. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS 

     Nesta semana, iniciaremos as atividades sobre “Consumo Consciente” no 

caderno impresso “Construindo Aprendizagens” . Vale ressaltar que , anteriormente 
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já estudamos na sequência didática sobre Produção e destino do lixo  o princípio 

dos 3R’s, agora iremos relembrar. 

 

ATIVIDADE 04: 

Objetivo:  Relembrar os conhecimentos sobre o princípio dos 3R’s, 

por meio do vídeo. 

      Clique no link a seguir para assistir o vídeo sobre os 3R’s, se acaso não 

conseguir acessar o link, no caderno impresso tem as definições. 

https://youtu.be/6ORDUiPPvW4 

 

ATIVIDADE 05: 

 

Objetivo: Ler as informações propostas para responder à questão sugerida. 

           Leia o texto do caderno impresso da página 29 sobre o “Consumo 

Consciente” e em seguida responda a questão A da página 30, sobre sua casa, 

você e seus familiares, se conseguem praticar um dos 3R’s e explique. 

HISTÓRIA 

 

Objetivos: Reconhecer a função do espaço público de lazer. 

Esta semana continuaremos com a sequência de atividades complementares 

do caderno “Construindo aprendizagens” -Espaços públicos e privados 

Os espaços públicos de lazer são importantes espaços de convivência. Neles, 

podemos encontrar diferentes pessoas, realizando diversas atividades. 

 

https://youtu.be/6ORDUiPPvW4
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ATIVIDADE 06: 

Para responder no caderno 

A) A ilustração acima retrata um parque público. Observe a numeração de cada um 

e escreva em frente ao número o que cada pessoa está fazendo no parque. 

1)___________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________________________ 

7)___________________________________________________________________________ 

8)___________________________________________________________________________ 

 

 

B) Quando você vai ao parque o que costuma fazer? 

_____________________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 

Queridos (as) alunos (as), essa semana continuaremos com as atividades do 

caderno impresso “Construindo Aprendizagens”, vocês já leram o texto da página 
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32, que fala sobre o Brasil e suas regiões. Vamos agora fazer mais algumas 

atividades para complementar o aprendizado. 

Objetivo: Conhecer as cinco regiões do Brasil e suas unidades federativas. 

Se precisar use o mapa da página 32 para responder as perguntas. 

  

ATIVIDADE 07:   

Fonte: 

smartkids.com.br/ Pinterest.com 

 

  

ATIVIDADE 08:   

 

Copie o exercício no seu caderno e ligue corretamente. 
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ARTES 

 

Tema: Espaços dedicados às artes 

 
Escadaria do Convento de Santa Teresa, com 215 degraus, criação do artista 

chileno Selarón, que viveu no Rio de Janeiro entre 1983 e 2013.Fotos de 2012. 

 

 

O chileno Jorge Selarón (1947-2013), pintor e ceramista autodidata, viveu na cidade 

do Rio de Janeiro, onde revestiu com azulejos os degraus da escada do Convento 

de Santa Tereza.Observe as cores e as formas dos azulejos e repare como se 

relacionam com as edificações e a paisagem. 

A intervenção artística de Selerón no espaço urbano criou uma nova atração 

turística para a cidade e contribuiu para torná-la mais interessante para todos! 
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Muitos artistas contemporâneos criam trabalhos pensando a relação da arte com a 

comunidade. 

A artista brasileira Mônica Nador levou seu trabalho de pintura às paredes da 

periferia da cidade de São Paulo, trabalhando com a comunidade local. 

 

  

Mônica Nador trabalhando em seu ateliê em São Paulo.Foto de 2011 

 

BELEZA NOS MUROS 

Com máscaras de plástico e tinta, a artista plástica Mônica Nador transforma 

paredes sujas e tristes do jardim Miriam, na zona sul de São Paulo, em alegres 

pinturas ao ar livre. Mais do que isso, ajuda a desnudar novas perspectivas a 

moradores do bairro da periferia.” A periferia não precisa ser feia e suja”. A frase é 

da artista plástica paulista Mônica Nador 51 anos. 

             

Pintura mural na Bienal de São Paulo, em 2006                                     Rosto de mulheres 2019            

 

 

 

ATIVIDADE 09:   

 

O lugar em que você mora pode ser transformado por um trabalho artístico assim. 
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No seu caderno, desenvolva um texto a partir do “tema Arte Para transformar a 

cidade”. No retorno das nossas aulas socializamos o texto. 

Fonte: 

Site: https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/02/monicanador-1024x683.jpg 

Livro: Projeto Presente 4º e 5º anos 2018 Editora Moderna (texto e imagens) 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Objetivo da Proposta: 

 Desenvolver pensamento estratégico de acordo com a problemática imposta; 

 Aprimorar a coordenação motora fina (pequenos grupos musculares); 

 Promover vivências descontraídas entre educando e seus familiares; 

 Desenvolver atividade lúdica utilizando materiais de fácil acesso; 

 Promover gasto calórico em meio as adversidades provocadas pela 

pandemia. 

QUEIMADA COM TAMPINHAS 

 

 

Este jogo é muito conhecido por nós! Já o realizamos na escola e até 

mesmo nos aprofundamos sobre ele no início de nossas aulas à distância. Trata-se 

do jogo de Queimada! Vamos recordar um pouquinho sobre ele? 

O jogo de Queimada é muito conhecido em nosso país. Como o Brasil é 

muito grande, as regras ao longo dele sofrem variações, mas a base do jogo se 

mantém. Trata-se de duas equipes que tentam acertar os oponentes com uma bola, 

https://artebrasileiros.com.br/wp-content/uploads/2018/02/monicanador-1024x683.jpg
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portanto cada time deve tentar “queimar” o maior número de adversários e ao 

mesmo tempo evitar serem “queimados”. 

O jogo se passa em um terreno no formato retangular dividido ao meio (cada 

equipe se posiciona em uma metade do campo).  

O número de jogadores é bastante flexível e varia principalmente de acordo 

com o tamanho do campo. 

O jogo de Queimada também recebe outros nomes como: Barra Bola, 

Carimba, Baleado, Caçador, etc. 

 

 

ATIVIDADE 10: 

 

 Leia atentamente às explicações, pois nesta aula aprenderemos a jogar a 

Queimada de uma forma diferente. Este jogo se chama “Queimada com 

Tampinhas”. 

 

 Participantes: será necessário 2 ou mais jogadores; 

 

 Materiais Necessários:  

- Aproximadamente 14 tampinhas de refrigerantes, sendo 7 de cada cor (nada 

impede que realize com menos ou mais tampinhas, o importante é que cada time 

possua a mesma quantidade); 

- Uma fita adesiva ou giz. 

 

  Espaço do jogo: Qualquer superfície lisa que possa ser demarcada com fita 

adesiva ou riscada com giz conforme modelo abaixo. Você pode fazer do tamanho 

que achar melhor de acordo com o espaço que tenha disponível em sua casa. 
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 Como jogar:  

 

- Cada jogador irá distribuir em seu campo seus jogadores (tampinhas) da maneira 

que achar melhor. A seguir, um exemplo de posicionamento: 

 

 

- Os adversários sortearão quem iniciará a partida. O jogador que iniciar escolherá 

qualquer tampinha de seu time para dar um “peteleco” na posição em que ela se 

encontra e tentar fazer com que toque alguma das peças adversárias. Se conseguir 

isto, o jogador adversário tem de retirar a peça atingida do jogo e o jogador que 

acertou o adversário retornará sua peça para a mesma posição em que ela se 

encontrava. Caso o jogador que der o peteleco não acerte a tampinha adversária, 

sua peça deverá retornar a posição em que estava antes da jogada e assim passará 

a vez ao seu adversário. 
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Ganhará o jogo aquele que conseguir acertar primeiro todas as peças do 

adversário! 

 

ATIVIDADE 11: 

 

A cada partida disputada o jogador que perder terá de realizar a sequência 

de exercícios abaixo. Nada impede que o vencedor seja um bom amigo e realize 

também! 

Abdominal: Deitado sobre colchonete ou cobertor dobrado. Pés apoiados no 

solo. Deverá retirar do solo somente a parte superior da coluna como na imagem. 

Realizará 20 movimentos. 

 

 

 

Prancha: Se manterá na posição de prancha por aproximadamente 20 

segundos. O contato com o solo acontece somente com as pontas dos pés e com os 

antebraços. 
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Agachamento Estático: Se manterá nesta posição por aproximadamente 15 

segundos. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 12: 

 

 

Registrar em seu caderno como foi a experiência de ter jogado a “Queimada 

com Tampinhas”, relatando quem jogou com você, quem venceu maior número 

de partidas e qualquer outro comentário que queira descrever. 

 Fontes: 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-

queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20tamb%C3%A9m,Baleado%20no%20

estado%20da%20Bahia. 

http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-

como-e-o-que-fazer 

https://escolaeducacao.com.br/curso-gratuito-de-exercicios-fisicos-em-casa/ 

https://archtrends.com/blog/exercicios-fisicos-em-casa/ 

Instagram:    @edf.prof.marcos 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20também,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20também,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/jogo-queimada.htm#:~:text=O%20jogo%20de%20queimada%20também,Baleado%20no%20estado%20da%20Bahia.
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-como-e-o-que-fazer
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/exercicios-fisicos-no-periodo-de-quarentena-como-e-o-que-fazer
https://escolaeducacao.com.br/curso-gratuito-de-exercicios-fisicos-em-casa/
https://archtrends.com/blog/exercicios-fisicos-em-casa/


EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA– ATIVIDADES 4º ANO– SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 

18 

 

CHEGAMOS AO FIM DE MAIS UMA SEMANA! 

Confira se as atividades já estão no seu caderno. 

NÃO SE ESQUEÇA DE ENTRAR NO GRUPO DO WHATSAPP, PARA TER 

CONTATO DIRETO COM SEUS PROFESSORES. 

 

Até a próxima e boa semana 

 

 

 

 

 


