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Componente Curricular: Português 
1ªAULA: Sequência didática: Leitura, compreensão e interpretação de conto 
Objetivos: Leitura, compreensão e interpretação do texto.  Fluência de leitura para compreensão de 
texto (EF35LP05). Localização de informações em texto (EF04LP08), BNCC. 
 
Contextualização: Na escola realizamos leituras, interpretação oral e escrita de contos, assim 
também produção de desenho do cenário da história. Vamos ler com bastante atenção esse 
conto, e descobrir como viviam os três porquinhos no quintal. Após a leitura faça o registro das 
informações para indicar a leitura para um colega. Logo depois mostre  o quanto você 
compreendeu a história que acabou de ler,  realizando a atividade de interpretação. Essa é 
uma boa oportunidade para você poder estudar junto com os seus familiares.  
 
 
ATIVIDADE: 
 

1) Leitura do conto “O Quintal da Bicharada”: 

 
 

 
Aos educandos e suas famílias, 
 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade 

aos processos de aprendizagem. Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma 

da Educação Infantil (Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas. Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas 

neste período.  

 
 

Boas aprendizagens! Até breve! 
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O Quintal da Bicharada 

Era uma vez uma casa. A casa tinha um quintal. O quintal tinha um chiqueiro. O chiqueiro tinha 
três porquinhos. Os porquinhos eram irmãos. O mais velho se chamava Sabugo e era preto. O do meio 
se chamava Salsicha e era ruivo. E o mais moço se chamava Linguicinha e era malhado. 

O quintal era muito pobre. Tinha um cachorro magro, um galo gordo, uma galinha arrepiada e um 
burro orelhudo. 

O cachorro vivia triste porque não encontrava nenhum gato para brigar com ele. A galinha andava 
muito contente porque era magra e a cozinheira não se lembrava de levá-la para a panela. 

 O galo era um sujeito vaidoso, cantava como um tenor e sabia sempre as horas direitinho,  isto 
só porque tinha engolido um relógio despertador. O burro pensava que era muito importante: contava 
história para os outros bichos, assim como eu estou contando agora para vocês. 

 
Autor: Érico Veríssimo 

 

2) Copie  e  responda as questões em seu caderno: 

a) Qual é o  título do  texto? 

b) Essa história foi escrita por quem?  

c) Que tipo de gênero é o texto? 

 
3) Copie as questões e retire do texto as seguintes informações: 

a) Como se chamava os três irmãos? 

b) Como era o quintal da bicharada? 

c) Destaque as cores dos porquinhos: 
• O mais velho era: 
• O  irmão do meio era: 
• O mais moço era: 

d) Por que o cachorro vivia triste? 

e) Qual era o bicho que a cozinheira sempre esquecia de levar para a panela? Por quê? 

f) Por que o galo nunca perdia a hora? 

g) Qual dos bichos adorava contar história no quintal? 

 
4) Faça um desenho do conto em seu caderno. Em  nosso retorno às aulas  vamos apreciar 
sua obra de arte. 

 
Referência: 
Adaptação do texto: Os Três Porquinhos Pobres. 
Autor: Érico Verissimo 
Editora: Companhia das Letrinhas  
Livro Buriti mais Português - PNLD, Editora: Moderna. 
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Componente Curricular: Matemática 
1ªAULA: História dos números 
Objetivos: Conhecer a história dos números e os vários sistemas numéricos, da antiguidade até o que 
nós utilizamos o sistema de numeração indo-arábico. Perceber regularidades e características do 
sistema de numeração decimal, (EF03MA01 – EF03MA02 – EF03MA03 – EF03MA06 – EF03MA10 – 
EF03MA12), BNCC. 
 
Contextualização: Olá queridos alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas do sistema 
de numeração.  Sabemos que os números fazem parte da nossa rotina, e está praticamente 
em tudo que há em nossa volta. Então vamos revisar tudo que já aprendemos, e nesse 
momento você poderá  convidar sua família para rever com você a história dos números 
através do vídeo.      
 
 
ATIVIDADE: 
 

1) A fim de recordarmos uma pouco sobre a história dos números, vamos assistir ao vídeo 
“A história dos números”. Assista com bastante atenção e depois resolva algumas 
questões abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7cFpC_gOVqU 
 

2) Agora que você já assistiu ao vídeo sobre a história dos números, escreva em seu 
caderno, qual é o sistema que utilizamos atualmente? 

(    ) sistema romano 
(    ) egípcio 
(    ) hindu-arábico 
 

3) O sistema de numeração romano utiliza 7 letras para representar os números. Cite 
alguns exemplos de situações em que usamos os números romanos: 

_______________________, _________________________, _____________________ 
 
 

4) Agora, ligue cada letra ao seu número. Depois, escreva em seu caderno. 

V   100 
L   1 
I   1000 
X   5 
D   50 
C   10 
M   500 
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5) Como dito no vídeo e também explicado em nossas aulas, quando escrevemos um 

número, cada algarismo tem um valor que depende da posição em que ele ocupa – é o 
valor posicional. Veja este exemplo: 

U.M C D U 
 3 3 3 3 
    

 
Neste número, na unidade, o número 3 possui o valor de 3 unidades 
Na dezena, o número 3  tem como valor  3 dezenas, ou seja, 3 x 10 = 30 
Na centena, o número 3 tem como valor 3 centenas, ou seja, 3 x 100 = 300 
Na Unidade de milhar, o número 3 temo como valor 3 unidades de milhar, ou seja,  
3 x 1000 = 3.000 
Compondo os números temos: 3.000 + 300 + 30 + 3 = 3.333 – Três mil, trezentos e 
trinta  e três.  

 
Agora é com você, em seu caderno, dê o valor de cada número (decomposição) e depois 
escreva o nome de cada número formado. 
 

a) 148      100 + 40 + 8 – Cento e quarenta e oito    

b) 54             

c) 467            

d) 503            

e) 1.350            

f) 2.935            

g) 3.094            

h) 674            

i) 4.150            

j) 4.141            

 

Referência  
Livro: Buriti mais Português - PNLD  
Editora: Moderna 
https://www.youtube.com/watch?v=7cFpC_gOVqU  
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Componente Curricular: Geografia 
1ªAULA: Analisando os Mapas e Localizando os Continentes 
Objetivos: Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças, (EF04GE10) BNCC. 

Contextualização: Conforme estudos já iniciados, nas aulas anteriores de Geografia, o 
Planeta Terra é formado por oceanos e continentes.  A América do Sul faz parte de um dos 
continentes existentes.   Vamos relembrar e assim localizar e situar o Brasil? O Brasil  é 
dividido em partes menores, seus Estados que estão agrupadas por regiões. Agora é sua vez 
de estudar junto com sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade:  

Vamos,  retomar os elementos existentes nos mapas. Analise,  o Mapa Mundi para revermos 
como o planeta Terra é formado. Assim, vamos iniciar assistindo o vídeo abaixo para 
relembrarmos uma aula da escola que ensina sobre leitura de mapas.  

https://www.youtube.com/watch?v=HI5kbi4TnpA 

 

                                                                                    

 
 
 
 
 
 

Olá, sou Sebastião mas podem me chamar de Tião. 
Vamos juntos  descobrir o nosso Mundo com 
atividades de Geografia. Hoje, iremos falar da 
Terra , de como ela é formada e dividida. Vamos  
fazer essas descobertas, assistindo vídeos e fazendo, 
no seu caderno, os registros que serão pedidos. 
Vamos começar? 

Para acessar copie o link e 
coloque no seu navegador.  
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Fonte disponível: http://geografiaequipeacao.blogspot.com/2015/08 

 
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 

 
 
 
Os Continentes e as Ilhas correspondem às terras emersas, as que não estão cobertas por 
água. No planeta somente um terço são terras emersas o restante é composto por rios, lagos, 
mares e oceanos conforme podemos ver no mapa acima. 
Copie e responda em seu caderno: 
 

1) Os mapas necessitam de alguns elementos para que possamos interpretá-los. Analise o 
mapa acima e assinale os elementos que estão presentes. 

a) O Mapa possui título?     
 (    )  sim      (   ) não 

b) Está constando a orientação (Rosa dos Ventos)?  
(   ) sim  (    ) não 

c) Colocaram a escala métrica ( linha que mostra a relação entre a medida real e a 
medida representada no mapa)?  
 (    )  sim  (    ) não 

O Mapa Mundi ou Mapa do Mundo é 
uma representação cartográfica que 
mostra o globo terrestre de maneira 
integral. 
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d) Possui a fonte da origem de onde foi retirado as informações?  
(   ) sim     (    ) não 

e) No mapa consta a legenda auxiliando na leitura da imagem?   
(    ) sim   (  ) não 

 

2) De acordo com suas respostas no exercício 1, copie no caderno as perguntas e 
responda: 
a) Explique quais elementos são importantes constar em um mapa e o porquê da 

importância da existência desses elementos. 

b) Construa uma legenda para esse mapa. 

c) Quantos e quais são os continentes? 

d) Quais são os oceanos? 

e) Quais oceanos banham o continente americano? 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Referências: 
Livro PNLD: Buriti mais Geografia. 
Editora Moderna 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao-fisica/os-jogos-olimpicos.htm 
https://www.todamateria.com.br/mapa-mundi/ 
https://br.freepik.com/vetores-gratis/menino-fazendo-diferentes-acoes ilustracao_1169360.htm 

 
 
 
 

Gostou? Ficou mais fácil ler um mapa 
agora, certo? Na próxima aula vamos 

analisar mais um mapa para encontrarmos 
o Brasil. Onde será que ele está?  Até a 

próxima.  
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Componente Curricular: História 
1ªAULA: Sequência didática: Os primeiros grupos humanos - mudanças e permanências ao longo dos 
tempos 
Objetivos: Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço,  com 
base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. (EF04H101). 
 
Contextualização: Conforme estudos já iniciados, nas aulas anteriores, vamos continuar a 
conhecer aspectos relacionados à vida humana na Pré-História. Conversamos e socializamos 
a importância da preservação dos nossos registros históricos como meio de possibilitar que 
futuras gerações tenham a mesma oportunidade de conhecer como viviam os nossos 
ancestrais.   
 
Atividade: 
 

Nesta aula vamos procurar identificar a importância do trabalho dos arqueólogos e 
paleontólogos na descoberta de elementos essenciais da nossa história e de nossos 
ancestrais. 

 
Fonte: https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/rZGef98ur58UtWbUNf3qbMqH2F8DpTd3ucYGnr4qRqg8NhT76PwdnawQbcta/his4-
01und05-imagem-contexto.pdf 
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Essa atividade foi proposta por uma universidade brasileira e com ela as crianças 

poderiam conhecer um pouquinho do trabalho de um arqueólogo.  
Os arqueólogos estudam as sociedades e culturas humanas por meio de objetos 

encontrados do passado. Eles investigam e escavam sítios arqueológicos, observando marcas 
deixadas num território e com o objetivo de entender como ele foi ocupado no passado. Com 
isso, traça hipóteses e teorias sobre o desenvolvimento das sociedades. Já os paleontólogos 
estudam os fósseis. 

Por meio do trabalho do arqueólogo e paleontólogo é possível conhecermos tanto sobre 
o nosso passado, como e onde viviam as sociedades mais antigas, como se organizavam para 
o trabalho, como se comunicavam, quais eram.  

Hoje sabemos como viviam os primeiros humanos que viveram aqui por meio de 
estudos desses profissionais e do trabalho de historiadores que acessam essas informações e 
conseguem contá-las para tantas pessoas. 
 
Agora, mãos na massa! Respondam em seu caderno: 
 

1. Vocês gostariam de fazer uma oficina como essa?  

2. Observando a imagem acima, o que a moça da foto está fazendo?  

3. Qual a relação dela com a oficina oferecida para crianças? 

4. Vocês acham esse tipo de atividade interessante? Por que? 

5. Este trabalho é importante para quem? 

6. Qual a diferença entre arqueólogo e paleontólogo? 

 

 

 

Referência  
Livros do PNLD 
Burite mais  História 
Editora responsável: Lucimara Regina de Souza Vasconcelos.  
Editora Moderna 
https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/rZGef98ur58UtWbUNf3qbMqH2F8DpTd3ucYGnr4qRqg8NhT76Pwdnaw
Qbcta/his4-01und05-imagem-contexto.pdf 
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Componente Curricular: Ciências 
1ªAULA: Pesquisa do  tema: Seres vivos microscópios - os microrganismos fungos, vírus, bactérias. 
Objetivos: Entender o que são os seres vivos microscópios e conhecer algumas características de 
algumas bactérias, vírus e fungos, (EF04CI07) BNCC. 
 
 
Contextualização: Queridos alunos, como estamos estudando sobre os microrganismos 
(fungos, vírus, bactérias), seria interessante que vocês realizassem uma pesquisa para 
ampliação e fixação do assunto. Para isso, selecionamos um site:  

smartkids.com.br/trabalho/vírus-e-bacterias. 

 

Contudo, podem ficar à vontade para pesquisar em outros sites. Após a pesquisa, é 
preciso copiar em uma folha de almaço ou de caderno, fazer desenhos ou imprimir, se puder 
(não é obrigatório). 

No final, é preciso anotar o nome do site ou do livro pesquisado. Uma capa com folha de 
sulfite ou mesmo de caderno com o nome da escola, do aluno e do tema da pesquisa 
enriquecendo o trabalho de forma organizada.  

Aos alunos do 4ºano A, que já haviam iniciado a pesquisa, pedimos que a finalizem, 
conforme o combinado.  

A entrega será feita no retorno às aulas. 

                                                                                            

 

 

Boa pesquisa! 

 

 

 

  

Referência  
Livro do PNLD 
Novo Pintanguá – Ciências  
Editora responsável: Karina Pessôa e Leonel Favalli 
Editora Moderna. 
Site: smartkids.com.br/trabalho/vírus-e-bacterias 
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Componente Curricular: Arte 
Objetivos: Aprender sobre os  uso das máscaras  em  teatro;  Criar  suas  próprias  máscaras. 
 
Contextualização: Os alunos deverão finalizar as máscaras que iniciaram em sala de aula com bexiga,   
jornal  e  cola.  Na sequência, irão criar um personagem para a máscara que criaram. No final,  como  
forma de registro o aluno poderá fazer uma  selfie com a sua máscara  pelo celular .  Ou então, poderá 
fazer o registro no caderno de artes, e apresentar junto com a  máscara  quando  possível.  
Os links recomendados  são referentes  a  peças de teatro. São disponibilizados para que o aluno 
possa apreciar, com o objetivo de ampliar o seu repertório cultural durante esse período.  
 

Atividade 1:  

Os alunos deverão finalizar as máscaras que  foram iniciadas em sala de aula. Essa 
finalização consiste em passar a  tinta  guache branca para uniformiza-las. Ao secar,  poderão  
fazer  a caracterização de suas máscaras de acordo com a sua imaginação, podendo utilizar 
diferentes materiais  como tintas coloridas, lãs, tecidos entre outros.  

 

Atividade 2: 

Observe a máscara criada. Coloque-a no seu rosto e junto com ela vista a 
personalidade do seu personagem. Ande e fale como ele.  Faça o registro no seu caderno 
sobre  esse personagem criado.  

Nome do personagem:           

Pontos positivos da sua personalidade:         

Pontos negativos:            

Características especiais:           

Descreva uma situação em que ele esteja sempre envolvido:      

Escolha uma música  e experimente uma dança para esse personagem! 

Sugestão: Você pode tirar uma selfie com a máscara. 

 

A dica  dessa semana serão os dois espetáculos na íntegra para vocês verem em casa: 

• "Antes do Dia Clarear" da Cia2dois, espetáculo ganhador do Prêmio APCA de 2015 como Melhor 
espetáculo infantil de Palhaçaria, com direção de Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar.  
Sinopse: Uma antiga lenda do circo que diz que depois da meia-noite ninguém pode pisar no picadeiro, 
pois ele fica reservado para os ancestrais circenses fazerem seus espetáculos até o dia amanhecer. 
Link: https://youtu.be/zP_l1nZursA 

• "Aurora e o Tempo" da Cia Temporã, com texto de Nereu Afonso, direção e músicas de Fernando 
Escrich e co-direção de Luciana Viacava. 
Sinopse: Uma menina cria um método inusitado para contar o tempo que falta para o nascimento de seu 
irmãozinho. Enquanto isso, descobre como as gerações passadas lidavam com a duração e as 
travessuras do tempo. 
Link: https://youtu.be/vA6B4OEwIHs 
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Componente Curricular: Educação Física 
Objetivos: Resgate de brincadeiras trabalhadas em aula. 
 

As aulas serão divididas em duas partes. 

 

Parte 1: Alongamento e Aquecimento (A parte 1 será a mesma em todas as aulas) 

Alongamento: Os alunos devem realizar os exercícios de alongamento que foram ensinados 
pelo professor durante as aulas. Em cada posição de alongamento deverão segurar e contar 
até 20 bem lentamente. Devemos alongar a parte superior e a parte inferior do corpo.  Seguem 
alguns exemplos para não esquecer nenhum exercício. 
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Aquecimento:     

• 20 saltos (pulos) simples e lentos com braços para cima; 
• 20 saltos (pulos) simples e rápidos com braços para cima; 
• 20 polichinelos lentos; 
• 20 polichinelos rápidos; 
• Pular corda por 5 minutos (a corda pode ser improvisada). 

 

    
Salto       Polichinelo  

 
Pular corda 

 

 

Parte 2: parte principal 

Nesta semana nós iremos relembrar do jogo “Frango atropelado”.  Você se lembra de 
como se joga?  Na sua casa tem espaço para jogar? Então vamos lá, experimente. Se você  
for  filho único, chame o papai ou a mamãe para brincar com você. Além disso, escreva em seu 
caderno todas as regras do jogo que você se lembra. 

 

 

Boa aula! 

 


