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Olá, querido aluno (a)! Assim como na semana anterior, você encontrará no 

início de cada exercício uma imagem (legenda), que te ajudará a compreender 

como a atividade deve ser feita. Siga a legenda e bom estudo!  

 

      

 

Indica uma 

leitura a ser 

realizada. 

Indica que a 

atividade 

deve ser feita 

no caderno. 

Indica um 

desafio, 

questionam

ento. 

Indica que é 

preciso acessar o 

link para ouvir ou 

ver um vídeo. 

Indica que deve 

ser realizada 

uma atividade 

física. 

Indica que 

a atividade 

deve ser 

feita em 

sua 

apostila. 

 

Atividade domiciliar direcionada: Semana de 24 a 28/08/2020. 

Disciplina: Geografia 

Conhecer a atual divisão política do território brasileiro contribui para a formação 

de cidadãos conscientes e atuantes. 

Desta forma, em consonância com o conteúdo programático, textos, ilustrações 

conforme livro didático (PNLD), Buriti-Mais-Geografia, adotado. 

Ano/ciclo: 4 º ano 

 

Leia o texto abaixo: 

O Brasil e suas regiões 
O que é região 



Uma região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre 

que reúne características que a diferenciam das outras porções. A divisão do 

espaço geográfico em porções que têm características semelhantes é chamada 

de regionalização. 

 

O IBGE dividiu o Brasil em cinco regiões 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o principal órgão 

governamental que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre 

nosso país. Ele faz, por exemplo, pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos 

e naturais do Brasil. 

Para facilitar a pesquisa e a organização das informações e dados 

estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em cinco grandes 

regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. 

Cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas que 

apresentam características semelhantes quanto à vegetação, ao clima, às 

atividades econômicas, entre outros aspectos. 

As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE auxiliam o 

governo a organizar e administrar o país em todas as áreas: saúde, educação, 

habitação, transporte, entre outras. 

 



 

 

ATIVIDADES: 

Observe o mapa acima e responda em seu caderno: 

A unidade federativa onde você vive faz parte de qual região brasileira? 

 

Fonte- livro didático Buriti Mais- (PNLD)-Geografia 4º Ano- p. 28 e 29 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: Semana de 24 a 28/08/2020. 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 



É IMPORTANTE COMPREENDER AS GRANDES NAVEGAÇÕES E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA EVOLUÇÃO SOCIAL DOS GRUPOS HUMANOS. 

DANDO CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO 

ANTERIORMENTE, VAMOS COMPREENDER O DESENVOLVIMENTO DAS 

GRANDES NAVEGAÇÕES E A VIAGEM DE COLOMBO EM 1492. 

BOA AULA! 

ANO/CICLO:4º ANO 

 

HISTÓRIA 

 

 Leia os textos: “ As grandes navegações “ e “ A viagem 

de Colombo” que se encontram em nosso livro: 

 

 

 

As grandes navegações 

 

     Até o século XIV, os europeus tinham pouco conhecimento 

geográfico. Eles conheciam basicamente, a Europa e as 

proximidades do Mediterrâneo, como algumas partes da África e da 

Ásia. Além disso, existia o medo dos perigos imaginários em alto-

mar. 

     Mesmo com tantos desafios, os navegantes europeus se 

aventuraram em expedições pelo Atlântico movidos pela busca de 

riquezas (especiarias e metais preciosos), pela conquista de novas 

colônias e pela expansão do cristianismo. 

 

 

 



A viagem de Colombo 

 

     Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo e sua tripulação, a 

serviço da Espanha, partiram em busca de uma nova rota para as 

Índias, navegando pelo Oceano Atlântico em direção a Oeste. Os 

espanhóis desembarcaram em uma ilha da atual América Central, 

chamada pelos nativos de Guanaani, mas batizada pelos europeus 

de Ilha de San Salvador. Eles pensavam ter chegado as Índias, por 

isso chamaram os nativos de índios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Agora, em seu caderno responda as questões 1,2 e 3 que 

se encontram em nosso livro.  

1) Quais fatores moveram os europeus a buscar novas 

rotas ao oriente pelo Atlântico? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

1) Leia o texto a seguir e, depois, responda as questões. 

 

a) O que o texto descreve? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

b) Observe o mapa da página anterior e releia o texto desta 

página. 

É possível dizer que os navegadores superaram o medo? Porquê?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2) Como foi que Colombo chegou a América? Ele navegava a 

serviço de quem? 



______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________
Fonte: Buriti mais: História, 4º ano, páginas 64 e 65, organizadora: editora 

moderna, ed. 2017. 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: Semana de 24 a 28/08/2020. 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

OBJETIVO: Entender a importância ambiental e social da reciclagem. 

Conhecer uma das técnicas de separação de misturas presentes nas usinas de 
reciclagem. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Olá pessoal!! Na semana de 10/08/2020 a 14/08/2020,   

fizemos a atividade da apostila impressa pela prefeitura falando sobre redução, 

reutilização e reciclagem de lixo. Hoje, vocês conhecerão um pouco sobre a 

separação de misturas para reciclagem. 

ANO/CICLO: 4◦ ano/ ciclo II 

 

Olá Pessoal!!   

 

 

O pai de Camila trabalha numa cooperativa de reciclagem da cidade onde 

moram.  

A cooperativa é responsável pela coleta, triagem e venda dos materiais 

recicláveis, dando destino correto a eles. 

O lixo que chega nos caminhões contém diversos tipos de materiais 

recicláveis misturados, como papel, plástico, vidro, alumínio e cobre, entre 

outros. 

Repare na foto a seguir que foi tirada na Usina de Reciclagem de São 

José  do Rio Preto, São Paulo, em 2014, na qual os materiais foram separados 

pelos trabalhadores que fizeram o método de catação, selecionando os 

materiais por tipo e compactando em blocos para a venda e reciclagem. 



 

O valor obtido com a venda dos materiais é revertido para a cooperativa 

e dividido entre os trabalhadores. Essa é a fonte de renda deles. 

As cooperativas de reciclagem também fazem parceria com empresas 

para recolher os resíduos gerados e obter materiais para reciclar. 

 Os metais que contêm  ferro também ser reciclados, além do alumínio e 

do cobre. 

  Por serem atraídos por imãs, os metais que contêm ferro podem ser 

separados de outros materiais por meio de eletroímãs conectados a guindastes, 

como mostrado na fotografia a seguir: 

 

 

 

 A reciclagem promove o reaproveitamento dos materiais e reduz a 

necessidade de exploração do ambiente  para obtenção de matérias-primas. 



 O trabalho das cooperativas de reciclagem é muito importante porque, 

além de ser uma fonte de renda para os trabalhadores, ajuda a diminuir o 

impacto ambiental gerado pelos resíduos sólidos. 

 Agora responda em seu caderno: 

 A) Você e seus familiares separam os materiais recicláveis do lixo 

comum? 

 B) Pergunte às pessoas que moram com você e se possível pesquise na 

internet, se na cidade de Diadema, há coleta de lixo seletiva e se há 

cooperativas de reciclagem? 

C) Você conhece algum catador de resíduo (lixo) que passa aí perto da 

sua casa? Se sim, valorize esses catadores e as cooperativas de 

reciclagem, pois eles desenvolvem um trabalho fundamental para a 

conservação do meio ambiente!!! 

 

 

Fonte: Livro Novo Pitanguá Ciências - p.84 e 85 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: Semana de 24 a 28/08/2020. 

DISCIPLINA: Matemática 

         Olá turma, esperamos que todos estejam bem! Vocês receberam a apostila 

Construindo Aprendizagens e vamos seguir a sequência e aprofundar o nosso 

conhecimento. 

ANO/CICLO: 4 º ano 

 

       Na atividade 3 da página 21 do caderno construindo 

aprendizagens você vai estudar sobre probabilidades e lendo o texto abaixo 

conseguira entender e resolver as atividades. A atividade 4 na página 22 você 

terá um divertido desafio para resolver. Boa aula! 

 



Leia o texto: 

 

Probabilidade 

 

 

A Probabilidade é uma área da Matemática que estuda a chance de um 

determinado evento acontecer. Neste estudo, analisamos e associamos a um 

valor. Por exemplo, olhe a coleção de bolinhas de João: 

 

 

 

 

 

Se escolhermos uma bolinha com os olhos fechados, qual a probabilidade 

dela ser azul? 

Observe que no total temos 8 bolinhas e só 1 azul. Logo, a probabilidade 

de escolhermos uma azul, com os olhos fechados, é de uma em um de um total 

de oito. 

E se repetirmos a brincadeira, qual a probabilidade dela ser vermelha? 

Note que temos 2 bolinhas vermelhas de um total de 8 bolinhas. Portanto 

a probabilidade é de duas em oito 

Agora outro exemplo: 

Os amigos Fabrício e Amanda, usavam uma roleta para brincar. Cada 

jogador, na sua vez, dava um palpite: dizia se o ponteiro pararia em um número 

maior ou menor que um número escolhido. Em seguida, rodava a roleta. Se 

acertasse o palpite, marcava um ponto.  

https://escolakids.uol.com.br/matematica


O primeiro palpite de Fabrício foi “um número menor que 4”. Se o ponteiro 

poderia parar nos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 ao girar a roleta, ele só 

poderia acertar se parasse nos números 0, 1, 2,3, porém se parasse nos 

números 4, 5, 6, 7,8 ou 9 ele iria errar, portanto ele tinha mais chances de errar 

do que acertar já que tinha possuía menos números. Já Amanda escolheu como 

palpite um número menor que 7, portanto ela tinha mais chances de acertar, 

porque na roleta há mais números menores do que 7 do que números maiores 

que 7. 

Amanda também quis usar outro palpite e disse o ponteiro pararia em um 

número menor que 10 e Fabrício disse que esse palpite não valia. Por que ele 

não concordou com esse palpite? 

Vamos pensar juntos! 

Porque dessa forma Amanda sempre acertaria, uma vez que todos os 

números nessa roleta são menores que 10. 

 

Referências: 

Novo bem-me-quer matemática, 4º ano / Ana Lúcia Bordeaux... (et AL.) – 4. Ed 

– São Paulo: Editora do Brasil, 2017. – (Coleção bem- me- quer) 

Outros autores: Cléa Rubistein, Elizabeth França, Elizabeth Ogliari, Vânia 

Miguel. 

https://www.pngkey.com/ 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: Semana de 24 a 28/08/2020 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

Iremos retomar o gênero conto, que frequentemente é trazido para o 

ambiente escolar, possibilitando que o aluno amplie sua compreensão sobre 

textos deste tipo e também possa exercitar a escrita e usar sua criatividade ao 

continuar uma narrativa. 

https://www.pngkey.com/


ANO/CICLO: 4 º ANO 

 

 

ATIVIDADE 2 – APOSTILA CONSTRUINDO APRENDIZAGENS 

 

       Nas páginas 6, 7, 8 e 9 da apostila iremos fazer a atividade 2: 

HORA DO CONTO.  Para facilitar a realização da atividade ela foi 

dividida em etapas: 

 

ETAPA 1:  Leia o conto OS SETE CORVOS duas vezes, primeiro faça uma 

leitura silenciosa e depois faça uma leitura em voz alta para algum familiar que 

esteja com você no momento da realização da atividade.   

 

ETAPA 2:  Responda as questões A e B da atividade COMPREENDENDO 

MELHOR O TEXTO. 

 

ETAPA 3:  Na atividade C do COMPREENDENDO MELHOR O TEXTO você irá 

continuar a história. Pense em momentos interessantes que poderiam acontecer 

se o conto não terminasse no último parágrafo que você leu. 

 

         Que tal ouvir a leitura do conto OS SETE CORVOS? Se puder, 

acesse o link abaixo para ter esta experiência. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjeWXw1JWUs 

 

ATIVIDADE DE ARTE  

 NA AULA DE HOJE VAMOS DAR CONTINUIDADE AO ESTUDO DA 

LINGUAGEM MUSICAL E PARA ISSO VAMOS TER NOVAMENTE A 

PARTICIPAÇÃO DA KETLYN. 

https://www.youtube.com/watch?v=LjeWXw1JWUs


ELA IRÁ EXPLICAR PARA VOCÊS UM POUCO MAIS SOBRE O 

INSTRUMENTO VIOLINO – “COMO SEU SOM É PRODUZIDO?” E DEPOIS 

TOCARÁ MAIS UMA MÚSICA DO NOSSO FOLCLORE BRASILEIRO. 

 ACESSO O LINK ABAIXO PARA COMEÇAR A AULA. 

 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs 

 

MÚSICA 1 

 

https://youtu.be/TwvngkQO5Z0 

 AGORA EM SEU CADERNO DE DESENHO OU EM UMA FOLHA DE 

SULFITE: 

1-) ESCREVA O NOME DA MÚSICA QUE FOI TOCADA ACIMA; 

RESPOSTA: ____________________________________________________ 

 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs
https://youtu.be/TwvngkQO5Z0


2-) AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE O É FORMADO UM VIOLNIO. OBSERVE O 

DESENHO ABAIXO E TENTAR DESENHAR UM VIOLINO EM SEU CADERNO. 

 

(VOCÊ PODE USAR O MATERIAL QUE QUISER PARA PINTAR SEU VIOLINO. 

PODE SER LAPIS DE COR, CANETINHA, GIZ DE CERA, OU TINTA GUACHE.) 

 

BONS ESTUDOS!  UM GRANDE ABRAÇO! 

 

BIBLIOGRAFIA 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs EM 07/08/2020. 

https://youtu.be/TwvngkQO5Z0 EM 07/08/2020. 

https://www.pinterest.at/pin/809592470492134928/  EM 07/08/2020. 

https://youtu.be/JAVpeE62PBs
https://youtu.be/TwvngkQO5Z0
https://www.pinterest.at/pin/809592470492134928/


Educação Física – 4ºs anos  

OBSERVAÇÃO: PARA A REALIZAÇÃO DESTES JOGOS É IMPORTANTE A 

PARTICIPAÇÃO DE UM ADULTO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA 

ATIVIDADE. 

       OBJETIVOS: 

VIVENCIAR JOGOS DE OUTRAS CULTURAS. 

 ESCREVA NO CADERNO  

1) QUAL O NOME DE QUEM JOGOU COM VOCÊ? 

2) ESCREVA O NOME DE QUEM VENCEU E O PLACAR FINAL? 

3) QUAL FOI A SENSAÇÃO DE REALIZAR ESTE JOGO, HOUVE ALGUMA DIFICULDADE PARA 

JOGAR? 

 

NESTA ATIVIDADE VAMOS CONHECER UM JOGO CHAMADO 

TAPATAN, NA BAHIA, POR EXEMPLO, O JOGO É CHAMADO DE PONGA E 

EM MINAS GERAIS É CONHECIDO COMO PÉ DE GALINHA, TALVEZ PELO 

FORMATO DAS LINHAS QUE LEMBRAM OS PÉS DE UMA GALINHA. 

ESTE JOGO É MUITO POPULAR NAS FILIPINAS SENDO UM 

PARENTE DO JOGO TRILHA E DA FAMÍLIA DOS JOGOS DE “3 ALINHADOS” 

OU “MARELL”.           

FONTE: WWW.MITRA.NET.BR 

 

VAMOS JOGAR ??? 

MATERIAIS: 

• UMA FOLHA SULFITE, PAPELÃO OU MESMO A FOLHA DE CADERNO. 

• CANETA OU CANETINHA PARA FAZER AS LINHAS 

• 6 TAMPINHAS DE GARRAFAS PET, SENDO 3 DE UMA COR E 3 DE OUTRA. 

http://www.mitra.net.br/


COMO FAZER:  

• DESENHAR NO PAPEL UM QUADRADO DIVIDIDO AO MEIO NA HORIZONTAL, NA 

VERTICAL E NAS DIAGONAIS (VEJA O EXEMPLO ABAIXO) 

• DEPOSITAR 3 PEÇAS DE CADA JOGADOR EM LADOS OPOSTOS DO TABULEIRO. 

 

 

 

 

 

COMO JOGAR: 

• CADA JOGADOR, NA SUA VEZ, PODE MOVER UMA DE SUAS PEÇAS, SEM PULAR DUAS 

CASAS, ATÉ O CRUZAMENTO ENTRE LINHAS QUE ESTIVER VAZIO. 

 

 

• O OBJETIVO DESTE JOGO É FORMAR UMA LINHA COM SUAS TRÊS PEÇAS EM QUALQUER 

UMA DAS DIREÇÕES (HORIZONTAL, VERTICAL OU DIAGONAL), EXCETO NA POSIÇÃO 

INICIAL DO JOGO, POIS ESTA NÃO VALE MAIS. 

 

 

• GANHA QUEM CONSEGUIR ALINHAR SUAS 3 PEÇAS PRIMEIRO. 

 

 

 

 

VERMELHO CONSEGUIU. 

DICA:SE TIVER ACESSO À INTERNET, ASSISTA O VÍDEO NO LINK: 

WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=J_MY-75NPO8 

http://www.youtube.com/watch?v=J_my-75Npo8

