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Semana 21 – 31/08 a 04/09/2020 

 

Como já estamos há algum tempo estudando à distância, acredito que você já esteja 

adaptado e se organizou para realizar seus estudos em um lugar tranquilo, com todos os materiais 

em mãos. Provavelmente, tenha criado sua rotina diária com 3 horas de estudos e esteja utilizando 

as demais para brincadeiras, ajudar em casa, descansar e fazer uma leitura (gibi, revista, jornal, 

contos, poesia...).    

Também sabe que deve fazer as atividades sozinho, mas se sentir dificuldade, peça ajuda 

a outra pessoa. Ao final, é sempre bom pedir que alguém confira com você.  Podendo revisar 

sempre na semana seguinte, se suas respostas estão corretas ou não, corrigindo as falhas. No 

entanto, não é para copiar, mas para te ajudar a verificar se compreendeu o conteúdo e as 

questões.  

É normal sentir dificuldade, precisar de ajuda, cansar, mas você está indo muito bem. Sua 

família está fazendo um bom trabalho, pois está te ajudando e te incentivando. 

Enfim, precisamos continuar! 

Por isso, enquanto não voltamos às aulas presenciais, vamos prosseguir com nossas 

atividades e conteúdos dessa maneira. E não esqueça de estar com o Caderno “Construindo 

Aprendizagens” que você recebeu, em mãos, porque faremos as atividades dele também. 

Bons estudos e boa semana!  

 

#fiqueemcasa                                             #usemáscara                                               #secuide. 

 

 

 

Fontes: https://br.pinterest.com/pin/720224165399331281/ 

http://www.clipartpanda.com/clipart_images/que-eu-preciso-amar-a-academia-26976548 

https://br.freepik.com/vetores-premium/fique-em-casa-social-distancing-icone-smiley-carinho-emocao_8206809.htm 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/720224165399331281/
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/que-eu-preciso-amar-a-academia-26976548
https://br.freepik.com/vetores-premium/fique-em-casa-social-distancing-icone-smiley-carinho-emocao_8206809.htm
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Nesta semana vamos continuar as atividades do CADERNO DE APRENDIZAGENS. Você vai ler 

um texto científico e fazer a interpretação. Nós já fizemos a leitura de um texto de divulgação 

científica em outra atividade: “Como nascem as estrelas?” Lembram-se? Ele foi produzido por uma 

criança a partir da pesquisa de textos em sites confiáveis da internet.  

Então, vamos lá. Você vai usar as páginas 12 e 13. 

 
 

➢  Lembre-se este é um texto expositivo que contém informações extraídas de pesquisas 

científicas. Ele serve para nos ensinar sobre algum assunto real, ou seja, tem a função de 

apresentar um conhecimento. 

➢ Página 13: DICA: Leia todas as questões e tente identificar a informação no texto. Sublinhe as 

respostas no texto usando marca texto ou lápis de cor verde claro ou amarelo.  

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR. Gramática: A pronúncia das palavras. Sílaba tônica. Copie as 

atividades 1, 2, 3 e 4 no seu caderno. 

Releia este trecho do texto: 

“É possível encontrar mais de 100 espécies animais e vegetais por metro quadrado, na Mata 

Atlântica. Cada espécie tem um nome científico.” 

1) Copie as palavras destacadas no seu caderno e faça a separação de sílabas. Veja o exemplo. 

Possível: pos – sí- vel 

2) Sublinhe a sílaba tônica das palavras que você separou. Veja a palavra possível já está com a 

sílaba tônica sublinhada. 

Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra. 

 

3) Distribua as palavras da atividade 1 no quadro abaixo, de acordo com a posição da sílaba tônica. 

(Faça o quadro no seu caderno). Veja que o quadro já tem algumas respostas. A sílaba tônica está 

destacada. 

Antepenúltima sílaba Penúltima sílaba Última sílaba 

CIENTÍFICO METRO  

   

   

   

Fique sabendo: 
De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam como: 
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• Oxítonas: quando a sílaba tônica é a última. 

Exemplo: FUTEBOL 

• Paroxítona: quando a sílaba tônica é a penúltima. 

Exemplo: LÍNGUA 

• Proparoxítona: quando a sílaba tônica é a antepenúltima. 

Exemplo: CIENTÍFICO 

 

 

 

4) Escreva o nome das ilustrações na coluna adequada. Observe a posição da sílaba tônica (a mais 

forte). Veja que algumas já estão prontas. 

PROPAROXÍTONAS  PARAROXÍTONAS OXÍTONAS 

MÉDICO BONECA SACI 

   

   

   

 

Gabarito da semana anterior. 

Caderno de Aprendizagens do aluno. Página 11 a resposta é pessoal, pois, se trata de uma pesquisa. 

Atividades complementares. 

CA..R....ACOL TE.RR.....EMOTO HON..R....ADO 

BO..RR....ACHA TEMPE..R....ATU...R...A ...R...ECHEIO 

AMA....R..ELO GA....R..OTO SO...R...VETE 

FE.RR....UGEM VERDU..R....A T..R....ISTEZA 

MA...R...IPOSA CO.RR.....IDA FO....R..TUNA 

TO..RR....ADA EN...R...UGADO C.R.....EME 

DE...RR...ETER EN...R...IQUECER FAVO.R.... 
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Dia de compra 
 
Henrique foi ao mercado de carro. Chegando lá comprou quase todos os itens da lista: arroz, macarrão, 
açúcar, refrigerante, detergente, bolacha. Só não comprou o leite porque estava muito caro. 
Autor desconhecido.   
 

 

MATEMÁTICA 

 

Na página 24 do caderno “Construindo Aprendizagens” vamos resolver situações problemas 

envolvendo o sistema monetário.  

 

Além de cédulas, em nosso país circulam moedas de diferentes valores. Observe: 
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ATIVIDADE 1 - Agora resolva as situações problemas: 

A) Francisco gostava de juntar moedas para trocar por cédulas na banca de jornal do senhor Paulo. 

Na segunda-feira, levou um montinho de moedas para trocar e recebeu cinco reais do senhor Paulo. 

Quais e quantas moedas ele tinha? Escreva em seu caderno duas possibilidades para a quantidade 

de moedas que o Francisco tinha: 

 

B) Na semana seguinte, Francisco levou outro montinho de moedas para trocar. Agora, ele tinha 9 

moedas de cinquenta centavos, 6 moedas de vinte e cinco centavos, vinte moedas de dez centavos 

e duas de um real. Qual cédula ele recebeu do senhor Paulo? 

A atividade 8 do Caderno Construindo Aprendizagens pede que vocês relacionem os relógios de 

ponteiros com os relógios digitais, ligando os que marcam o mesmo horário. Vamos realizar 

outras atividades que falam de medidas de tempo?  

Calculamos o tempo em vários momentos. Quanto tempo de duração tem um filme ou um jogo? 

Que horas devemos acordar para um certo compromisso? Quantas horas faltam para chegar a 

noite? Por isso é tão importante trabalharmos com o relógio e sabermos ver a horas 

corretamente.  

ATIVIDADE 2 – Copie em seu caderno os relógios abaixo e se é de dia ou de noite. E então 

indique que horas eles estão marcando:    
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ATIVIDADE 3 – Calcule quantos dias equivalem cada uma das situações abaixo:  

* Para isso você deve lembrar que o dia tem 24 horas e assim calcular quantas vezes o 24 tem 

em cada situação:  

A) 72 horas = _______ dias 

B) 48 horas = _______ dias 

C) 12 horas = _______ dia 

D) 60 horas = _______ dias 

ATIVIDADE 4 – Renato vai assistir a uma comédia que acabou de estrear nos cinemas. Observe 

as cenas abaixo:   

 

Agora, copie as perguntas no seu caderno e responda: 

A) Quantos minutos faltam para começar o filme?  

B) Se a duração do filme é de 90 minutos, a que horas ele terminará?   

CORREÇÃO DA SEMANA ANTERIOR 

As alternativas destacadas em vermelho são as corretas.  
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Certamente, você já sabe que o dinheiro que circula no Brasil é denominado REAL. 

Em seu caderno faça uma lista de coisas que você poderia comprar com cada uma das cédulas 

desenhadas abaixo:  
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     Se eu tivesse... O que eu compraria... 

 

 

  

Resposta pessoal                                                                  

  

Resposta pessoal 

  

Resposta pessoal 

  

Resposta pessoal 

ATIVIDADE 2  

A) O assunto retratado no gráfico é a QUANTIDADE DE ROUPAS ARRECADADAS.     

B) As barras vermelhas indicam os ITENS ARRECADADOS NA SEGUNDA-FEIRA. Descobri isso 

olhando na legenda do gráfico. 

C) O tipo de roupa que teve a mesma arrecadação na segunda-feira e na terça-feira, foi a 

CALÇA.  

D) O tipo de roupa em que a quantidade arrecadada foi o dobro de terça-feira para segunda-feira, 

foi a CAMISETA. 

E) Resposta pessoal.      

 

 
EMAI: educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental; material do aluno - quarto ano / Secretaria da 
Educação. Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. - São Paulo: SE, 2013. 
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HISTÓRIA 

 

Nas ultimas aulas falamos sobre os indígenas no Brasil desde a chegada dos colonizadores 

portugueses e suas consequências, hoje vamos refletir sobre a situação mais atual desses povos, 

as queimadas, desmatamentos em suas Terras. 

 

Atividades: 

1. Leitura 

Contexto atual dos Indígenas no Brasil. 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia cerca de quatro milhões de indígenas. Com 

a invasão do território, ao longo do tempo grande parte dessa população foi morta. 

Ainda hoje, uma das principais razões da violência contra indígenas é a disputa por suas terras, 

que é fundamental ao seu modo de vida. Mesmo depois da Constituição Federal de 1988, garantir 

no “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 

e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. A luta pela demarcação das terras 

indígenas, as invasões e desmatamento nessas áreas continuam.  

Se no passado eles foram mortos por doenças como: gripe, o sarampo e a varíola, trazidas 

pelos portugueses. Como escravos, não suportando o trabalho forçado. E em guerras para 

defender suas terras dos colonizadores, que buscavam madeira e minérios. Hoje não é diferente, 

segundo o ISA (Instituto Socioambiental) o desmatamento nas áreas indígenas tem aumentado 

muito, inclusive em terras de grupos isolados. (povos que não têm contato com brancos e nem com 

outros indígenas). Hoje as invasões são por: Furtos e roubo de madeira, por grandes madeireiras, 

roubo de minérios por garimpeiros e mineradoras e loteamentos ilegais feitos após as 

queimadas. Veja no mapa e o gráfico abaixo.  
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As regiões com maior número de invasões estão no Pará e em Rondônia, incluindo a Área de 

Proteção Ambiental Triunfo do Xingu (PA). A terra 

Karipuna (RO), é a mais ameaçada por queimadas no 

país e na terra Sai Cinza (PA) houve o aumentado  de 

garimpo ilegal.  

De acordo com a Comissão da Pastoral da Terra em 

2019 houve o maior número de lideranças indígenas 

assassinadas em decorrência de conflitos no campo em 

11 anos. Entre os mortos estão Paulo Paulino 

Guajajara, no Maranhão, e Emyra Wajãpi, no Amapá.  

As queimadas e desmatamentos liberam a área para a criação de gado e os garimpos causam 

destruição na vegetação e nos rios. Nos links abaixo há dois vídeos com reportagens sobre os 

conflitos em terras indigenas (TI).  

Fiscais do Ibama e policiais federais são alvos de tiros ao combater fogo e garimpo no PA:  

https://globoplay.globo.com/v/7888229/ 

Índios Karipuna relatam invasões e grilagem dentro de território ao G1: 

https://g1.globo.com/natureza/video/indios-karipuna-relatam-invasoes-e-grilagem-dentro-de-

territorio-7969205.ghtml 

https://globoplay.globo.com/v/7888229/
https://g1.globo.com/natureza/video/indios-karipuna-relatam-invasoes-e-grilagem-dentro-de-territorio-7969205.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/video/indios-karipuna-relatam-invasoes-e-grilagem-dentro-de-territorio-7969205.ghtml
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   Segundo o IBGE em 2010, no último Censo do Brasil, mostram que, dos quase 896 mil 

indígenas brasileiros, cerca de 325 mil vivem em áreas urbanas.   O município de dourados, em 

MS, tem a maior reserva indígena urbana do país, com cerca de 15 mil indígenas. A maioria da 

etnia Gaurani-Kaiowá.  A população indígena que vive em áreas urbanas, convivem  com a falta de 

estrutura local, como saneamento, transporte, empregos e assistência médica. O índice de 

alcoolismo e uso de drogas é alto entre eles. No link abaixo há um vídeo sobre o dia a dia deles no 

acampamento. Vídeo: Crianças indígenas: 

https://www.youtube.com/watch?v=8_nFJCXqFUI&feature=player_embedded  

A maior população indígena está na região amazônica, mas existem indígenas em todo o Brasil. 

Inclusive aqui em SP, temos aldeias no litoral e aqui 

mesmo na capital de SP, em Parelheiros, extremo sul 

da cidade. A aldeia Krukutu é uma das nove presentes 

na Terra Indígena Tenondé Porã do povo Guarani 

mbya, que recebem turistas que podem conhecer sua 

cultura. Os turistas podem assistir a palestras e 

apresentações artísticas, nadar em cachoeiras, fazer 

trilhas, participar de brincadeiras tradicionais e até se 

hospedar com famílias indígenas. Assim eles mantem 

a sua cultura. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_nFJCXqFUI&feature=player_embedded
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Os dados do IBGE, mostram que há 21 mil indígenas na Grande São Paulo, com aldeias como 

a Tekoa Itakupe, no Jaraguá, na zona oeste, há ainda os Pankararus na Favela Real Parque, zona 

sul, e em Osasco, os Pankararés. Esses povos tentam manter suas tradições em meio a cidade.  

À maioria dos índios não tem interesse, em negociar seus bens com os brancos, segundo a 

Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira). Mas alguns indígenas 

na região do PA, mesmo sabendo ser ilegal, negociam com madeireiros. 

Porém, na área rural alguns povos 

trabalham com a sustentabilidade, 

conseguindo comercializar seus produtos 

e obter grandes lucros. A castanha rende 

muito aos Xipaya e Kuruaya, no Pará. 

Peças de artesanato, pimenta, mel e 

cogumelos são alguns dos produtos, 

comercializados por indígenas de varias 

regiões. No vídeo do link abaixo vemos 

esse o cuidado com o meio ambiente e a 

sustentabilidade. Vídeo:  Caminhos para 

a vida 2 : https://youtu.be/HLPYOVNI2D0 

 

 Fontes de pesquisa e das imagens: https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/turismo-indigena-em-sao-

paulo/#cover 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-
protege-povo-isolado.ghtml 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/18/Como-a-pandemia-agrava-o-risco-de-invas%C3%B5es-em-terras-
ind%C3%ADgenas 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/10/mortes-de-liderancas-indigenas-batem-recorde-em-2019-diz-pastoral-da-
terra.ghtml 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/um-milhao-de-indigenas-brasileiros-buscam-alternativas-para-sobreviver         
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-indigena-ibge 
https://fpabramo.org.br/2017/09/26/seis-em-cada-10-terras-indigenas-sao-regularizadas/ 
https://www.agenciamural.org.br/guarulhos-e-osasco-o-passado-e-o-presente-indigena-na-grande-sp/ 

 

2. Faça uma pesquisa  na internet, revistas, jornal ou livros, sobre as crianças indígenas. Como 

elas vivem? Como é o estudo e a escola? Onde moram? Brincadeiras? Registre em forma 

de texto com no máximo 15 linhas em seu caderno. 

 

 

 

https://youtu.be/HLPYOVNI2D0
https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/turismo-indigena-em-sao-paulo/#cover
https://www.uol.com.br/ecoa/reportagens-especiais/turismo-indigena-em-sao-paulo/#cover
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/18/Como-a-pandemia-agrava-o-risco-de-invas%C3%B5es-em-terras-ind%C3%ADgenas
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/18/Como-a-pandemia-agrava-o-risco-de-invas%C3%B5es-em-terras-ind%C3%ADgenas
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/10/mortes-de-liderancas-indigenas-batem-recorde-em-2019-diz-pastoral-da-terra.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/10/mortes-de-liderancas-indigenas-batem-recorde-em-2019-diz-pastoral-da-terra.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/um-milhao-de-indigenas-brasileiros-buscam-alternativas-para-sobreviver
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/o-brasil-indigena-ibge
https://fpabramo.org.br/2017/09/26/seis-em-cada-10-terras-indigenas-sao-regularizadas/
https://www.agenciamural.org.br/guarulhos-e-osasco-o-passado-e-o-presente-indigena-na-grande-sp/
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GEOGRAFIA 

 

Na aula passada falamos um pouco sobre o clima e as zonas de iluminação da Terra. Vimos que 

as partes do nosso planeta são aquecidas de formas diferentes devido ao formato (curvatura), a 

inclinação do eixo e o movimento de translação. Dando continuidade ao conteúdo, hoje 

aprenderemos um pouco sobre a diferença entre tempo atmosférico e clima. 

 

1) Atividades: 

 

É comum vermos o uso dos termos “tempo” e “clima” para designar um mesmo estado 

atmosférico. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente 

atmosférico. Esses conceitos, porém, referem-se a condições diferentes do ambiente. Sendo 

assim, usá-los como sinônimos é um equívoco. 

Tempo atmosférico é a combinação dos elementos do clima em determinados local e 

momento. Os elementos do clima são: temperatura, chuva, ventos, nuvens, umidade. 

O tempo atmosférico é passageiro, variando de um momento para outro. Em um mesmo dia, 

podem ocorrer tempos atmosféricos diferentes: ensolarado e quente de manhã, nublado e frio à 

tarde e chuvoso e frio à noite, por exemplo.  

Clima é a sucessão (sequência de fatos que ocorrem sem interrupção ou com pequeno 

intervalo) dos diferentes tempos atmosféricos que ocorrem habitualmente em um local. Existem 

vários tipos de clima e eles são classificados quanto à temperatura e à umidade. Para determiná-

lo é preciso de vários anos de estudos e observações. 

Além desses elementos, o clima também é influenciado pelos fatores climáticos. Os fatores 

climáticos correspondem às condições que provocam alterações ou que determinam os elementos 

climáticos, ou seja, são os fatores que condicionam as condições atmosféricas de um dado lugar, 

resultando então em seu clima. Sendo eles, a altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, 

massas de ar, correntes marítimas e localização geográfica. 

 

2) Copie as frases em seu caderno e acrescente nos espaços (c) para as que se referem a clima e 

(t) para as tempo atmosférico. 

(      ) Diadema amanheceu com céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. 

(      ) É o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. 
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(      ) Para determiná-lo é preciso vários anos de estudos e observações. 

(    ) Ele está sempre mudando: pode mudar rapidamente, de uma hora para a outra, ou de maneira 

lenta, pode demorar dias e até semanas. 

(      ) A previsão indica que o dia terá temperaturas elevadas.  

3) Observe as imagens abaixo (você pode desenhá-las também) e indique em seu caderno a qual 

condição de tempo cada uma delas representa. Siga o exemplo: 

_nublado__                   _____________               _____________ 

__________                 _____________             ______________ 

 

 

Fontes: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/qual-diferenca-entre-tempo-clima.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-tempo-clima.htm 
Novo Pitanguá: geografia: manual do professsor / Rogerio Martinez, Wanessa Garcia – 1. ed. – São Paulo: Moderna, 
2017.  

  

Gabarito da semana anterior: 

 

a) ( V )              b) ( V )              c) ( F  )               d) ( V )              e) ( V )  

 

 

CIÊNCIAS 

 

Vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Como você viu, na semana passada relembramos os 

3R’s e os 5R’s, um caminho para a solução dos problemas relacionados ao lixo. Como poupar os 

recursos naturais e como conter o desperdício. Fez com que você pudesse refletir e conscientizar 

a sua família, principalmente agora em tempos de pandemia, onde muitos estão em casa e 

consequentemente consumindo mais, sobre o que se deve fazer com o lixo e as embalagens. 

Nesta semana, vamos continuar com o conteúdo sobre o desequilíbrio em cadeias 

alimentares, em razão da intervenção do ser humano, percebendo os prejuízos ambientais 

causados por essa intervenção. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/qual-diferenca-entre-tempo-clima.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-tempo-clima.htm
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Leia o trecho da reportagem abaixo. 

 

Amazonas: Polícia apreende 150 kg de carne de caça em feira 

Aproximadamente 150 kg de carne de animais silvestres foram apreendidos pelo Batalhão 

Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, em Manacapuru, 80 km de Manaus, na semana passada. 

As carnes de peixe-boi, paca, veado e anta, além de 14 quelônios (répteis da ordem Chelonia, 

cujos representantes são as tartarugas marinhas e de água-doce), eram comercializadas na feira 

da Liberdade. [...] 

Amazonas: Polícia apreende 150 kg de carne de caça em feira, de Fábio Pelegrini. O eco, 13 jul. 2015. Disponível em: 

http://www.oeco.org.br/notícias/29227-amazonas-policia-apreende-150-kg-de-carne-de-caca-em-feira/. Acesso em: 3 jan.2018. 

 

O peixe-boi da Amazônia é um mamífero que desempenha um importante papel no equilíbrio 

de cadeias alimentares do ambiente aquático em que vive. Ele se alimenta de plantas que ficam na 

superfície da água e não tem predador natural. Veja como isso ocorre. 

 

1)O peixe-boi se alimenta de diversas plantas aquáticas. 

2)As fezes do peixe-boi contribuem para o desenvolvimento de plantas e servem de alimento para alguns animais que 

vivem no ambiente aquático. 

3)Como o peixe-boi se alimenta de grande quantidade de plantas aquáticas, ele contribui para controlar o crescimento 

excessivo dessas plantas. Com isso, a luz solar consegue atravessar a superfície do rio e penetrar em seu interior, 

contribuindo para o desenvolvimento das plantas e dos animais que vivem no ambiente aquático. 

 

http://www.oeco.org.br/notícias/29227-amazonas-policia-apreende-150-kg-de-carne-de-caca-em-feira/
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No entanto, o peixe-boi entrou para a lista de animais ameaçados de extinção por causa da 

caça predatória. 

Lembre-se que não é só a retirada de espécies do ambiente que provoca alterações nas cadeias 

alimentares, a inserção de espécies também pode causar desequilíbrio. Observe e leia com 

atenção o esquema acima e responda as questões abaixo:  

1) A caça predatória do peixe-boi pode provocar a reprodução excessiva de certas espécies de 

___________. Esse processo leva à formação de uma camada vegetal na superfície da água que 

bloqueia a entrada de luz solar na água e prejudica os __________ e algas que vivem no fundo do 

rio. Sem luz solar, as __________ morrem e falta alimento para os peixes que os ribeirinhos 

consomem.  

 

2) A caça predatória do peixe-boi é um crime ambiental. Para evitar o desequilíbrio nas cadeias 

alimentares em que o peixe-boi está inserido, se deve: 

(A) aumentar a fiscalização contra a caça desses animais e punir a fim de diminuir a caça. 

(B) incentivar as instituições que tentam preservar os peixes-boi. 

(C) as alternativas A e B estão corretas. 

Vamos recordar um pouco sobre o que aprendemos até agora, com um pequeno resumo. Por 

exemplo: a cadeia alimentar é formada por produtores, consumidores e decompositores. Os 

produtores são os vegetais, porque produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. 

Geralmente os animais são os consumidores e os fungos e bactérias são os decompositores. 

Animais herbívoros são os que se alimentam de plantas e onívoros são os que se alimentam tanto 

de fonte vegetal, quanto de animal. Os carnívoros são os que se alimentam de carne em geral. 

 

 

3) De acordo com tudo aquilo que você aprendeu, copie o esquema abaixo no caderno 

e complete os espaços nos quais há linhas: 
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                                                        cadeia alimentar 

 

 

       ______________                    _______________                       decompositores                                                     

 

 

 

         ___________                                                                bactérias               ____________                                    

 

 

 

  ______________                     carnívoros                       ______________            

               

Fonte: PNLD - Novo Pitanguá – Ciências   Autores: Karina Pessoa e Leonel Favalli Ed. Moderna 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA ANTERIOR: 

2)  Caderno “Construindo Aprendizagens” (página 30): 

A) Na sua casa você e seus familiares conseguem praticar um dos 3R’s – reduzir, reutilizar ou 

reciclar? Explique por que. 

PESSOAL 

B) Procure na sua casa embalagens que tenham o símbolo ao lado, se não encontrar pergunte aos 

seus familiares, e faça uma lista com 5 produtos que utilizam embalagens recicláveis. 

Aqui vão alguns exemplos: nova embalagem do leite condensado, creme de leite, bolacha, leite, feijão, 

refrigerante. 

C) Escreva o que você entendeu sobre reciclagem. 

 Reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados em novos produtos com vista à sua reutilização. 

3)  Relacione cada ação ao seu respectivo “R”: 

a. Origem dos produtos comprados, refletir sobre o consumo.      ( e ) RECICLAR 

b. Priorizar embalagens retornáveis.                                              ( c ) RECUSAR 

c. Recusar sacos plásticos e embalagens não retornáveis.           ( b ) REDUZIR 
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d. Criar produtos artesanais a partir de embalagens de  

vidro, papel, metal ou plástico.                                                    (d ) REUTILIZAR 

e. Transformar algo usado, em novo.                                              (a ) REPENSAR 

 

 

ARTE 

Agora que já entendemos sobre a altura, hoje vamos conhecer uma partitura e conhecer 

instrumentos parecidos com o Copofone. 

 

ATIVIDADE: MUSICA CONVENCIONAL 

 

Na semana passada estudamos a altura e treinamos isso no Copofone. Grave é o som que 

mora lá embaixo, agudo é o som que mora lá em cima.  

 

Quando Pitágoras descobriu as 7 notas musicais (do, ré, mi, fá, sol, lá, si) foi possível 

perceber que essas notas tinham uma distância de relação grave/agudo entre uma e outra que 

formavam um padrão. 

 

Quem estuda música reconhece a nota pela localização que ela aparece no pentagrama., 

que é formado por cinco linhas e quatro espaços. 
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As notas musicais que estão na parte inferior do pentagrama são mais graves que as notas 

que aparecem na parte superior, por isso falamos que os graves moram lá embaixo e os agudos lá 

no alto. 

Agora você já sabe que essas bolinhas são notas musicais e que dependendo do lugar onde 

ela está será mais grave ou mais aguda. 

Fonte: 

https://blog.planetamusica.net/o-que-e-uma-escala/ (acesso 11 de agosto de 2020) 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172019000100401 (acesso 11 de agosto de 2020) 

 

 

INSTRUMENTOS MUSICAIS CONVENCIONAIS QUE LEMBRAM O NOSSO “COPOFONE” 

 

XILOFONE 

 

O xilofone apareceu nas orquestras no século XIX. É um instrumento musical de percussão, o impacto 

das baquetas nas teclas, faz o som ressoar, ele possui várias placas de madeira ordenada, estas placas de 

madeira são confeccionadas com todo o esmero possível, criteriosamente secas e afinadas com precisão. 

Tradicionalmente, a madeira escolhida é o jacarandá.  

Tem o som determinado, de altura (graves e agudos), as placas de madeira de som mais grave estão 

à esquerda de quem o toca e, em direção a direita, as notas vão ficando mais agudas.   

Por isso que os copos no copofone do caderno “Construindo aprendizagens” aparece mais cheio do 

lado esquerdo e mais vazio do lado direito.  

 

 

 

 

 

 

https://blog.planetamusica.net/o-que-e-uma-escala/
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172019000100401
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METALOFONE 

 

Existem diversos tipos de metalofones. Todos eles possuem as barras sonoras feitas de metal, seja 

alumínio, aço, outros metais puros ou liga metálica. As lâminas, placas ou barras metálicas, (em alguns 

modelos também barras tubulares) costumam ser chamadas também de 'teclas'.  

É muito comum, no mundo todo, referir-se ao metalofone como xilofone, ou xilofone de metal, o que 

é na verdade um equívoco. A palavra 'xilofone', originada da língua grega, significa aproximadamente "som 

da madeira", ou "voz da madeira". 

GLOCKENSPIEL 

 

 

O Glockenspiel é um instrumento musical percussivo, definido como de altura definida ou de som 

determinado. Seu nome em alemão, traduz-se como “jogo de sinos”. 

Trata-se de um tipo de metalofone portátil, bem mais agudo, em geral sem ressoadores, e com 

lâminas feitas de metal, dispostas também como as teclas de um piano. As baquetas em geral apresentam 

cabeças duras em madeira, borracha ou metal, conforme o efeito desejado. 

Podem ser usados em suportes para marcha ou substituídos por uma versão portátil com uma 

armação em formato de lira, que se toca na vertical. 

 

Se puder, veja estes vídeos de artistas tocando um xilofone. 

Clique no link: https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY 

   https://www.youtube.com/watch?v=hY00DB-brnY 

https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY
https://www.youtube.com/watch?v=hY00DB-brnY


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades online - 4º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 

 

Fonte: http://gnerosinstrumentosmusicais.blogspot.com/2009/03/xilofone.html, 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7090, https://pt.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel,  

https://www.construindoosom.com.br/metalofone.htm. Agradecimento à professora Gislaine Perdón, da escola Zilda 

Gomes que disponibilizou a sequência didática sobre música e o Copofone.  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Com o objetivo de aprimorar noções de estratégia e desenvolver o raciocínio lógico, conheceremos 

na aula de hoje o “Tapatan”. O Tapatan é originário das Filipinas e seus habitantes usam peças 

redondas especiais para esse jogo, três de madeira clara para um jogador, três de madeira escura 

para o outro. Apesar de algumas famílias possuírem belos tabuleiros de madeira para jogar, boa 

parte da população utiliza tabuleiros desenhados no chão. 

                 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 1 pedaço quadrado de papelão ou folha para desenhar o tabuleiro; 

- 6 tampinhas de garrafa (3 de cada cor) ou outros objetos que possam ser usados como peças; 

- lápis, canetinhas e régua. 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

Inicie preparando a base do jogo, em um pedaço de papelão ou folha, utilizando uma régua, 

desenhe um quadrado grande e divida-o em quatro partes, obtendo 4 quadrados menores (imagem 

1). Após, corte o quadrado maior nas diagonais conforme indicamos com a marcação em vermelho 

(imagem 3). Para finalizar, utilizando uma tampinha ou outro objeto redondo, desenhe 9 casas em 

cada encontro de linhas (imagem 5). 

   

http://gnerosinstrumentosmusicais.blogspot.com/2009/03/xilofone.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7090
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel
https://www.construindoosom.com.br/metalofone.htm
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REGRAS DO JOGO TAPATAN:  

O jogo é praticado entre dois jogadores, cada jogador possui 3 peças e tem como objetivo coloca-

las em uma mesma linha reta, ou seja, para vencer é necessário alinhar todas as suas peças em 

uma linha reta (podendo ser na vertical, horizontal ou diagonal). 

Inicia-se com os jogadores decidindo quem colocará a primeira peça no tabuleiro, podendo ser 

através da gentileza, quando um jogador da a oportunidade para o outro iniciar, ou por meio de 

uma disputa de par ou ímpar, pedra, papel ou tesoura (jokenpo) ou até mesmo lançando a sorte 

através do cara ou coroa com uma moeda.  

Decidido quem inicia o jogo, um jogador de cada vez coloca uma de suas peças em uma casa 

vazia, até que todas as suas peças sejam colocadas no tabuleiro. O jogador que colocou a primeira 

peça no tabuleiro será também o primeiro jogador que irá mexer uma de suas peças para a casa 

vazia mais próxima, sempre utilizando as linhas do jogo e sem pular por cima de outras peças (não 

importa se a peça é sua ou do adversário). Em seguida é a vez do segundo jogador, e assim vão 

se revezando tentando alinhar suas 3 peças em cima da mesma linha.  

 

EMPATE: Se nenhum jogador colocar três peças em linha e repetir a mesma jogada por três vezes, 

a partida será considerada empatada. 

 

Em caso de dúvidas, sugerimos assistir o vídeo a seguir:  

Canal Jéssica Apolinário - Jogo Tapatan: https://www.youtube.com/watch?v=WmXq1OFoQ7A. 

 

FONTE: 

Unesp - Departamento de matemática - Tapatan. Disponível em: 

https://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-matematica/. 

Acesso em: 20/08/2020. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmXq1OFoQ7A
https://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-matematica/
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ATIVIDADES ADAPTADAS 

 

ATIVIDADE ADAPTADA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER E/OU APRIMORAR A 

COORDENAÇÃO MOTORA, CONSTRUIREMOS HOJE UM BILBOQUÊ. 

ESSE BRINQUEDO DE NOME DIFERENTE FOI INVENTADO HÁ MUITO 

TEMPO E NÃO SE SABE AO CERTO QUEM COMEÇOU COM A 

BRINCADEIRA, O DESAFIO É CONSEGUIR FAZER A BOLINHA CAIR 

DENTRO DO BRINQUEDO. 

  

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- UMA GARRAFA PET 

- PAPEL, FITA ADESIVA, BARBANTE E TESOURA SEM PONTA 

 

INSTRUÇÕES PARA A CONFECÇÃO: 

 

COM A AJUDA DE UM ADULTO, UTILIZE A TESOURA SEM PONTA 

PARA CORTAR A GARRAFA PET, LEMBRE-SE QUE VOCÊ VAI 
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UTILIZAR A METADE QUE TEM O GARGALO (PARA FACILITAR 

AMASSE LEVEMENTE O LOCAL ONDE IRÁ REALIZAR O CORTE). EM 

SEGUIDA COLE FITA ADESIVA NA BORDA DA GARRAFA, NO LOCAL 

ONDE FOI REALIZADO O CORTE, PARA NINGUÉM MACHUCAR O 

DEDO. AGORA, FAÇA UMA BOLINHA DE PAPEL AMASSADO E PASSE 

FITA ADESIVA EM VOLTA DELA, PARA DEIXÁ-LA FIRME.  

PARA FINALIZAR, CORTE UM PEDAÇO DE CERCA DE 30CM DE 

BARBANTE E PRENDA UMA DAS PONTAS DO BARBANTE NA 

BOLINHA. PASSE A OUTRA PONTA DO BARBANTE PELO GARGALO 

E FECHE A GARRAFA UTILIZANDO UMA TAMPINHA OU AMARRE O 

BARBANTE NO GARGALO DA GARRAFA.  

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

ESTIQUE O BRAÇO E JOGUE O BILBOQUÊ PARA CIMA, SEM SOLTÁ-

LO. TENTE FAZER A BOLINHA CAIR DENTRO DO BRINQUEDO. 

DEPOIS DE GANHAR PRÁTICA, VOCÊ PODE EXPERIMENTAR 

CONTAR QUANTAS VEZES CONSEGUE ACERTAR A BOLINHA SEM 

ERRAR. USE A CRIATIVIDADE, INVENTE NOVOS DESAFIOS E 

EXPLORE COM A FAMÍLIA! 

FONTES:  

CANTINHO DO BRINCAR – BILBOQUE. DISPONÍVEL EM: 

HTTPS://WWW.CANTINHODOBRINCAR.COM.BR/POST-

UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-

CLASS.  ACESSO EM 07/07/2020. 

 

https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
https://www.cantinhodobrincar.com.br/POST-UNICO/2023/01/01/WHY-YOU-SHOULD-START-SPEAKING-UP-IN-CLASS
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ALFABETO PARA CONSULTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENHORES RESPONSÁVEIS PARA ESTA SEMANA CONSULTE/FAÇA A LEITURA DAS 

PÁGINAS 3 E 4 DO CADERNO DE ATIVIDADES “CONTRUINDO APRENDIZAGENS”. É 

IMPORTANTE QUE ALGUÉM LEIA PARA A CRIANÇA TODA A ATIVIDADE, DEVAGAR E 

ACOMPANHANDO COM O DEDO A ESCRITA. FAÇA PERGUNTAS SOBRE O QUE ESTÃO 

VENDO (IMAGENS), O QUE É E PARA QUE SERVE, E QUE SEJA RESERVADO UM HORÁRIO 

PARA A REALIZAÇÃO DAS MESMAS . SUGERIMOS TAMBÉM O PREPARO DO MATERIAL 

ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. 

1.  COM BASE NAS ORIENTAÇÕES DA PÁGINA 4 A FÁBULA “O 
LOBO E O BURRO” FOI COLORIDA EM TRÊS CORES, AZUL, 
VERMELHA E VERDE. IDENTIFIQUE  CADA PARTE COMO: 
INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO OU DESFECHO. 
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   FINGIU QUE ERA ALEIJADO E SAIU MANCANDO COM A MAIOR 

DIFICULDADE. QUANDO O LOBO APARECEU,  O BURRO, TODO CHOROSO, 
CONTOU QUE TINHA PISADO NUM ESPINHO PONTUDO. 
      __ AI, AI, AI! POR FAVOR, TIRE O ESPINHO DE MINHA PATA! – IMPLOROU – 

SE VOCÊ NÃO TIRAR, ELE VAI ESPETAR SUA GARGANTA QUANDO VOCÊ ME 

ENGOLIR.  R:__________________ 
 

       O LOBO NÃO QUERIA SE ENGASGAR NA HORA DE COMER SEU ALMOÇO, POR 

ISSO QUANDO O BURRO LEVANTOU A PATA ELE COMEÇOU A PROCURAR O 

ESPINHO COM TODO O CUIDADO. NESSE MOMENTO O BURRO DEU O MAIOR 

COICE DE SUA VIDA E ACABOU COM A ALEGRIA DO LOBO. ENQUANTO O LOBO SE 

LEVANTAVA TODO DOLORIDO, O BURRO GALOPAVA SATISFEITO PARA LONGE 

DALI. 
R: ______________________________ 

 
UM BURRO ESTAVA COMENDO QUANDO VIU UM LOBO ESCONDIDO 

ESPIANDO TUDO O QUE ELE FAZIA. PERCEBENDO QUE ESTAVA EM PERIGO, O 

BURRO IMAGINOU UM PLANO PARA SALVAR A PELE. 
R: _____________________  
 
 

 2.FORME PALAVRAS DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO. 
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    21 + 20 + 25 + 23                                      1 + 12 
 
 
      15 + 17 + 19 + 5                                 3 + 10 + 16                        
 
 
        8  +  4                                                  11 + 18 + 14 
     
 
        5 + 20 + 9 + 5                                   6 + 9 + 2                                              
 
 
       20   +   22                                             14   +   18 
          

 
 

 
 
 
 

SENHOR RESPONSÁVEL A PRÓXIMA ATIVIDADE É UMA SUGESTÃO DE 

JOGO EM FAMÍLIA. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL FAZER XEROX DAS FICHAS 

SUGERIMOS QUE ALGUÉM DA FAMÍLIA COPIE E PEÇA PARA A CRIANÇA   

RECORTAR, DEPOIS SIGAM O PASSO A PASSO.  
 
RECORTE EM SÍLABAS  EX:   
 
OU ESCREVA:                                                                                   

 
 

JOGO PARA FORMAR PALAVRAS 
 
 

JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO É UM RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM. 
 
MATERIAL: 

• FICHAS COM AS PALAVRAS. 
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      MODO DE JOGAR: 

• PODE SER INDIVIDUAL, EM DUPLA OU EM GRUPO. 

• CADA PARTICIPANTE (INDIVIDUAL), DUPLA OU GRUPO DEVERÁ 

RECEBER AS FICHAS ABAIXO, QUE DEVERÃO RECORTAR E FORMAR 

AS PALAVRAS. 

• QUEM CONSEGUIR FORMAR O MAIOR NÚMERO DE PALAVRAS EM 

MENOR TEMPO  SERÁ O VENCEDOR. 
 

FICHAS 
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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 
TABELA PARA CONSULTA 

 

1. OBSERVE A MALHA QUADRICULADA  E RESPONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• QUAL A LOCALIZAÇÃO DA IGREJA? 

• QUAL A LOCALIZAÇÃO PRAÇA? 

• QUAL A LOCALIZAÇÃO DO CINEMA? 

• QUAL A LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA? 
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2. COMPLETE AS SEQUÊNCIAS DOS NÚMEROS. 

• 32, 34, 36, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___  

• 3, 5, 9, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

• 5, 10, 15, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

• 9, 13, 17, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

• 15, 19, 23, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

• 25, 28, 31, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

• 22, 27, 32, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

• 40, 41, 42, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___ 

3.OLHANDO PARA A MALHA QUADRICULADA ABAIXO RESPONDA 

QUAIS ANIMAIS ESTÃO NAS  SEGUINTES LOCALIZAÇÕES: 
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• 3,A __________________ 

•  5,E __________________ 

•  2, C _________________ 

• 1, E __________________ 

• 5, B __________________ 

• 1, B __________________ 

• 4, D __________________ 

 

 

 

 

 

 


