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Prezados pais, responsáveis e alunos 

 

 O Mundo está pedindo socorro, não apenas o Brasil, mas o 
planeta vive hoje um cenário completamente devastador que afeta a 
saúde de todos nós. 

 Daí as medidas emergentes que foram tomadas visando a 
segurança da saúde de nossas crianças e de seus familiares. 

 O teletrabalho é inédito para nós professoras, porém estamos 
trabalhando para que nossos alunos sejam minimamente prejudicados 
e para que tudo dê certo durante esse período que estaremos distantes 
da escola. 

 Não, não é a mesma coisa... perdemos temporariamente, os 
sorrisos de nossas crianças, os abraços carinhosos que recebíamos 
todos os dias, perdemos aquele olhar com pedido de “me ajuda 
professora”, perdemos temporariamente as trocas de informações, as 
brincadeiras durante os recreios, as conversas entre as aulas, 
perdemos muito, perdemos a convivência. 

 Porém, acreditamos que trata-se de um período temporário, e que, 
com a ajuda de todos, indiscriminadamente, se assim Deus desejar, 
esta turbulência terá fim, e então, retomaremos nossos dias, tirando 
disso tudo, a experiência vivida. 

 Pedimos à vocês pais,  que nos ajudem tendo paciência com 
nossos alunos, que auxiliem, orientem, estimulem as crianças para que 
realizem as atividades propostas da forma mais autônoma possível. 

 Elaboramos atividades que enriquecem o aprendizado dos alunos 
e que também reforçam os conteúdos já trabalhados em sala de aula, 
contemplando assim todas as disciplinas e sua respectiva carga 
horária. 

 As atividades dos alunos envolverão registros em cadernos ou 
folhas avulsas, uso dos livros didáticos, etc., e as produções dos 
alunos deverão ser entregues às professoras assim que retornarem as 
atividades na escola. Durante a semana, você terá autonomia para 
planejar quais e como fará suas atividades. 

 

 Agradecemos a colaboração de todos. 

                        Professoras 4º anos 



OBJETIVO  

 Conscientizar-se sobre o contexto atual, considerando a Pandemia 
(Covid-19). 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Diante da atual situação de Pandemia Mundial, priorizamos dar continuidade 
ao trabalho de conscientização sobre o tema que já estava sendo abordado 
nas aulas presenciais. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Em nossas aulas já conversamos sobre os hábitos de saúde, higiene e 
prevenção. Atualmente estamos enfrentando uma Pandemia do Covid-19 e 
algumas medidas preventivas estão sendo reforçadas. Use sua criatividade 
para fazer as atividades. 

 

Atividade 1 

Faça um pequeno comentário sobre o vídeo. 

Clique no link abaixo e assista o vídeo “COROQUÊ? O que é este tal 
Coronavírus?” Depois de assistir, realize a atividade no seu caderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=EytPOkn30Jw 

 

Atividade 2 

Escreva uma frase para cada imagem no caderno, reforçando o cuidado para 
prevenir esta doença.  

 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=EytPOkn30Jw


Atividade 3 

Leia o texto abaixo e escolha 4 formas de se prevenir. Faça as ilustrações no 
seu caderno. 

Prevenção de doenças causadas por coronavírus 

A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa infectada para outra 
ou por contato próximo por meio de: 

 O toque do aperto de mão é a principal forma de contágio; 
 Gotículas de saliva; 
 Espirro; 
 Tosse; 
 Catarro; 
 Objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, 

maçanetas, brinquedos e teclados de computador etc. 
Sendo assim, podemos citar como formas de prevenção: 

 Evitar contato com o doente; 

 Lembrar-se sempre de lavar as mãos, principalmente, se estiver em 
contato com pessoas doentes; 

 Não fazer compartilhamento de objetos de uso pessoal; 

 Evitar contato das mãos com as mucosas sem que estejam 
devidamente higienizadas; 

 Evitar locais com aglomerações; 

 Manter ambientes bem ventilados; 

 Evitar contato com animais doentes; 

 Cozinhar bem alimentos como carnes e ovos. 

Referência:  

http://www.atividadespedagogicasuzano.com.br/ - 
coronavirus.saude.gov.br 
 

Atividade 4 

Observe as palavras e coloque-as em ordem alfabética no seu caderno. 

 

 

 

DOENTE  –  VENTILADOS  –  MÃOS  -   AGLOMERAÇÕES   

CORONAVÍRUS    -     PREVENÇÃO   -   HIGIENIZADAS    -   

OBJETOS  -  CONTATO   -   AMBIENTES   -   DOENTES   -   

TRANSMISSÃO 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/


Atividade 5 

Clique no link  https://www.youtube.com/watch?v=C9LBMawKb0k  e assista 
o vídeo da Campanha da Turma da Mônica contra o coronavírus. 

 

Escreva uma frase do vídeo ou crie a sua, falando como devemos nos 
proteger do Coronavírus, utilizando o que você tem em casa (palitos, 
revistas, macarrão, feijão, milho, papelão, etc). Use sua criatividade e deixe 
registrado no caderno. 

 

Atividade 6 

Diante de tudo que vimos, converse com seus familiares e ensine a sua 
turminha a se cuidar também. 

 

CIÊNCIAS 

 

Retomaremos hoje um assunto que já foi estudado na nossa sala de aula  
sobre o vírus  que provoca o Coronavírus. Leia a matéria do link abaixo e 
assista ao vídeo 1  do mesmo link para responder as próximas questões . 

Fonte 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/coronavirus.htm 

 

Responda no caderno. 

 

1 – Quais doenças são causadas pelo coronavírus? 

2 – Quais os sintomas de doenças causadas por Coronavìrus? 

3 – Quais medidas de prevenção podemos tomar para evitar a transmissão 
por Coronavírus? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9LBMawKb0k
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/coronavirus.htm


HISTÓRIA 

 

Diante de tudo que foi exposto aqui sobre a Pandemia do Coronavírus faça 
uma roda de conversa com seus familiares e amigos explicando a 
importância de ficarmos dentro de casa neste momento tão difícil. Use sua 
criatividade. Esta roda de conversa pode ser em forma de história, desenhos, 
etc.  

Faça o registro em seu caderno dos principais pontos abordados na 
conversa. 

 

GEOGRAFIA 

 

A pandemia acontece quando uma determinada doença espalha-se por 
várias regiões do planeta, não ficando restrita apenas a um povo, estado ou 
país. Nas pandemias, uma grande área geográfica é afetada pelo problema, 
ou seja, a doença toma grandes proporções. 

A epidemia, diferentemente da pandemia, não se espalha por vários países, 
estando restrita a uma determinada região. 

Atualmente, existe um fluxo intenso de pessoas que viajam de um local para 
outro sem grandes dificuldades. Com isso, é grande o risco de que doenças 
sejam levadas de um país para outro rapidamente. Esse problema é 
agravado ainda pelo fato de algumas doenças não apresentarem sintomas 
imediatos, o que faz uma pessoa viajar de uma região para outra sem ao 
menos perceber que está portando alguma doença grave. 

 

Fonte 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/pandemia.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/pandemia.htm


 
Mapa global da circulação do Coronavírus, em 7 de fevereiro de 2020.  
Imagem: CDC/EUA 
Atualizado em 07/02/2020 19h13 
 
 
 
 

 

 

Fonte: 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/entra-
em-vigor-a-lei-com-regras-sobre-quarentena-e-medidas-contra-o-novo-
coronavirus/outbreak-coronavirus-world.png/view 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/entra-em-vigor-a-lei-com-regras-sobre-quarentena-e-medidas-contra-o-novo-coronavirus/outbreak-coronavirus-world.png/view
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/entra-em-vigor-a-lei-com-regras-sobre-quarentena-e-medidas-contra-o-novo-coronavirus/outbreak-coronavirus-world.png/view
https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/entra-em-vigor-a-lei-com-regras-sobre-quarentena-e-medidas-contra-o-novo-coronavirus/outbreak-coronavirus-world.png/view


Distribuição geográfica dos casos COVID-19 (de acordo com a definição 
de caso aplicada em países), Mundial, em 28 de fevereiro de 2020 
 

 

 

Fonte: 

http://www.saudedoviajante.pr.gov.br/2020/02/94/COVID-19-associado-a-
SARS-CoV-2-Mundial.html 

Responda no caderno: 

1 - Com base no texto e observando os mapas, podemos afirmar que 
ocorreu uma epidemia ou pandemia e por quê? 

2 - Cite um motivo que pode ter levado a doença ter se espalhado e uma 
solução para evitar o máximo a sua transmissão. 

 

 

http://www.saudedoviajante.pr.gov.br/2020/02/94/COVID-19-associado-a-SARS-CoV-2-Mundial.html
http://www.saudedoviajante.pr.gov.br/2020/02/94/COVID-19-associado-a-SARS-CoV-2-Mundial.html


MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 

 Solucionar desafio que envolve orientação e localização, senso de 

lateralidade e o significado de direita e esquerda.   

 Identificar grupos formados e elementos soltos. 

 Solucionar situações-problema que envolve uso de planta baixa;  

 Realizar cálculo mental. 

 Estabelecer relações entre os sólidos geométricos e as figuras planas 

através da planificação. 

 Trabalhar questões que exijam leitura, interpretação e representação 

de dados em gráficos e tabelas. 

 Compreender as medidas de tempo em situações relacionadas ao seu 

cotidiano.   

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Durante esse período de afastamento temporário, iremos propor atividades 
de revisão dos conteúdos trabalhados anteriormente.  

 

Anote em seu caderno a solução das atividades a seguir 

Atividade 1 

Observe a estante abaixo e faça uma igual em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma professora vai organizar o canto de leitura da sala de aula da seguinte 
maneira:  



o Os livros de contos de assombração ficarão na primeira prateleira de 
baixo para cima, ocupando o nicho do lado direito de quem a observa. 

o Os livros de dobraduras ficarão na primeira prateleira de baixo para 
cima, ocupando o nicho do lado esquerdo de quem observa. 

o Os livros de curiosidade ficarão na primeira prateleira de baixo para 
cima, entre os nichos dos livros de contos de assombração e os livros 
de dobraduras.  

o Os livros de poesia ficarão na segunda prateleira de baixo para cima, 
ocupando o nicho do lado direito de quem a observa. 

o Os demais nichos serão ocupados com gibis. 

Considerando sempre o ponto de vista de quem observa de frente essa 
estante, marque com um X no desenho que você realizou em seu caderno, 
os nichos que serão ocupados com gibis.   

 

Atividade 2 

Conte a quantidade de bolinhas desenhadas abaixo.  

 

 

Agora, responda em seu caderno as questões abaixo: 

a) Foram desenhadas ____ dezenas e ____ unidades ou ____ unidades de 

bolinhas de gude. 

b) Quantos grupos com 10 bolinhas de gude podem ser formados?  



c) Sobraram bolinhas de gude sem grupo? Quantas? 

d) Ao todo, quantas bolinhas de gude faltam para completar 7 dezenas 

inteiras?  

 

Atividade 3 

Veja a planta de um andar de salas de reuniões de um prédio.  

 

 

 

Descreva o trajeto de quem sai do elevador e quer ir até a sala 204. Registre 
em seu caderno.  

 

Atividade 4 

A imagem abaixo representa a sequencia dos pontos obtidos na fase 1 do 
jogo de vídeogame. A evolução dos pontos ocorre de 7 em 7 pontos.  

 

 

Quais são os números ausentes na imagem da representação dos pontos 
obtidos na fase 1?  



Atividade 5 

Observe a planta de um apartamento. 

 

 

a) Em qual cômoda chegará uma pessoa que entrar no apartamento e seguir 
em frente, virar no corredor à direita e entrar na segunda porta à direita?   

b) Indique o cômodo de acordo com os números na planta.  

1 -  

2 -  

3 -  

 

Atividade 6 

Esta é a Luísa.  

Ela abriu, esticou e recortou uma caixa de cereal matinal que tem a forma de 
paralelepípedo se desprezarmos as abas. Observe a imagem e responda em 
seu caderno as perguntas. 



 

a) De quantas partes é composta esta caixa ?  

b) Quais são as figuras geométricas que podemos identificar ?  

 

 

Agora, observe como Tiago montou um prisma. 

 

 

Em seu caderno, responda: 

a) Quantas faces tem o prisma que Tiago montou? 

b) Essas faces são figuras planas ou não-planas? 

c) Qual o nome dessas figuras? 

 

Atividade 7 

O Ministério da Saúde criou nesta semana um site interativo específico 
(https://covid.saude.gov.br/) para mostrar os últimos dados sobre o covid-19 
no país todo. 

https://covid.saude.gov.br/


A atualização está sendo feita ao menos uma vez por dia. A data e hora da 
última atualização ficam no canto superior direito.  

O site exibe o número total de casos confirmados, o número de mortes 
confirmadas até o momento e o percentual de letalidade (mortes). A 
plataforma também mostra os números por Estado e por região do país. 

Os dados a seguir foram obtidos neste site, no último sábado - dia 28 de 
março às 18h, com os casos confirmados da doença, por região.  

Com ajuda de um adulto, construa um gráfico em seu caderno, utilizando 
estes dados.   

 

   Norte - 184 

    Nordeste - 624 

    Centro-Oeste - 360  

    Sudeste - 2222 

    Sul - 514 

 

Fonte https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52067243 

          https://covid.saude.gov.br/ 

 

Atividade 8 

Vamos propor uma brincadeira fácil de fazer !  

Você pode usar os moldes abaixo, um fixador que pode ser um botão; 
pedaço de plástico duro aquele usado para encadernação, um clips ou 
pedaço de arame, para que eles possam se mover com mais facilidade.  

                 

 

Poderá ainda usar o molde que mais lhe convier, ou pode ser feito, inclusive 
com um pedaço de papel e dois palitos de fósforo (nesse caso, os palitos 
não são fixados no meio), conforme ilustração. 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52067243
https://covid.saude.gov.br/


 

Lembrando que: 

 O tempo gasto para o ponteiro grande ir de um número a outro é 5 

minutos. 

 Para contar os minutos é mais fácil você contar de 5 em 5. 

 Você já reparou que em alguns relógios existem uns risquinhos entre 

um número e outro? Eles servem para marcar os minutos. 

 Para não precisar contar de 1 em 1, contamos de 5 em 5. 

 1 hora tem 60 minutos. 

 Meia hora tem 30 minutos. 

 

Agora que você tem um relógio, vamos brincar! 

Marque as horas que serão indicadas a seguir no seu relógio de brinquedo e, 
depois, registre no seu caderno como ficaram os ponteiros do relógio.  

a) Pedro chegou em casa às 18 horas. 

b) Lucas vai para a escola às 7 horas. 

c)Paulo chega da escola às 13 horas.  

d) Douglas dorme as 21 horas. 

e) Regina almoça todos os dias ao meio dia.     

 

Desafio 

Daiana e Fábio combinaram de estudar Matemática 3 horas por dia toda 
semana. Porém Daiana não veio estudar no domingo. Quantas horas os dois 
passaram estudando Matemática?  

 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 

Outras Referências: 

- Buriti Plus. Matemática - 2º Ano por Vários Autores 

- http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/


ATIVIDADE DE ARTES           

 

IMPORTANTE! 

As atividades precisam ter o registro com a data de realização, podem ser no caderno ou 

em folhas soltas, mas precisam ser guardadas se forem feitas em folhas separadas para 

posteriormente serem entregues ao final desse período de quarentena. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 A partir de atividades já desenvolvidas em sala sobre as cores quentes e frias, esta 

atividade é uma continuidade, onde os alunos irão observar os efeitos causados com as 

combinações entre as cores. Depois irão desenhar e pintar dois desenhos com cores 

quentes e com cores frias, como solicitado acima, observando o contraste entre figura e 

fundo. 

 

OBJETIVO:  

 Estudar as cores quentes e frias. 

 

Atividade 1: 

• Ler o texto dos links abaixo e observar o círculo cromático. 

Link: https://www.todamateria.com.br/cores-frias/ 

https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/ 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores.htm 

 

Atividade 2: 

• Fazer dois desenhos com figura e fundo, colorindo o primeiro da seguinte forma: a 

figura com cores quentes e o fundo com cores frias. 

• O segundo desenho deve ser colorido da seguinte forma: a figura com cores frias e 

o fundo com cores quentes. (os desenhos podem ser pintados com lápis de cor, giz 

de cera ou tinta guache). 

 

Atividade 3: 

• Desenhar e Pintar o círculo cromático do exemplo abaixo, usando tinta guache ou 
lápis de cor. 

https://www.todamateria.com.br/cores-frias/
https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores.htm


CÍRCULO CROMÁTICO 

 

 

 

 

Referências bibliográficas: 

todamateria.com.br 

 brasilescola.uol.com.br 

Link: https://www.todamateria.com.br/cores-frias/ 

https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/ 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/cores-frias/
https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores.htm


 EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aula 01: 

Objetivo: 

 Desenvolver a concentração, 

 Favorecer a integração entre os participantes; 

 Perceber a importância de controlar a  intensidade no abanar as bolinhas. 

Contextualização: 

Dentro do atual contexto de isolamento social, precisamos criar momentos de interação, 

pelo menos com os mais próximos e a brincadeira é uma forma de interagir e ainda 

movimentar-se. 

Atividade: Corrida da bolinha de papel. 

Pode ser praticado até 4 pessoas ao mesmo tempo, tudo depende do tamanho do espaço 

disponível na sala, quarto, quintal de casa ou apartamento. 

Materiais: 

Bolinhas de papel e tampa plástica. 

Procedimentos: 

 Fazer uma marca inicial (largada) e marca final (chegada). Posicionar as bolinhas de 

papel na Largada, e com uma tampa de plástico para abanar e fazer com que a bolinha 

se movimente até o final (chegada), quem conseguir chegar primeiro, ganha. 

Obs.: Lembrando sempre que são atividades para serem realizadas em família, não é 

aconselhável juntar os amigos vizinhos ou ir brincar na rua. 

Após a atividade 

Os alunos terão que registrar, em seu caderno, suas experiências com essas 

atividades e possíveis mudanças que fizerem, farão relatos sobre os materiais e o 

espaço no qual brincaram, o que foi mudado no jogo e se houve novas ideias em 

relação às brincadeiras. 

 

 

BOA ATIVIDADE! 


