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Atividades que devem ser realizadas entre os dias 31/03 à  03/04 

 

Para que todos vocês possam realizar as atividades de maneira  prazerosa e que agreguem  

conhecimento interdisciplinar, iremos  nesse momento propor atividades que  poderão ser realizadas com 

um  adulto responsável  de sua casa. 

 

Objetivos Gerais 

Levar o aluno, através de vivência em seu cotidiano, a observar conteúdos estudados em sala de aula, 

manipulando materiais, observando etapas e experimentando resultados que, desde cedo, contribuam 

para a internalização de conceitos da culinária, da boa alimentação e dos cuidados com higiene, para  que 

desenvolva sua compreensão sobre benefícios à saúde, assim como também internalize conhecimentos de 

tradição e  regiões territoriais além de propiciar a investigação  que lhe fará conheça melhor   o local em 

que habita, a fim de que reconheça a si e a sua família  como parte desta nossa sociedade. 

Separamos as atividades por dia da semana para melhor se organizarem. 

 

Terça-feira 

 

PORTUGUÊS 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Pesquisa e escrita de receita. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Queridos alunos e familiares 
 
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 à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. 
 
Boas aprendizagens! Até breve! 



Receita como gênero faz parte do cotidiano e da realidade em que estão inseridos, permitindo o 

desenvolvimento de diversas atividades, como a pesquisa de receitas familiares com produtos cultivados 

em suas propriedades, atividades de leitura de diferentes textos sobre a temática de alimentação saudável 

e do cultivo de alimentos orgânicos, atividades de produção textual e análise linguística, entre outras. 

ATIVIDADE: 

Pensando que a alimentação é uma das práticas que une a todos e, retomando atividades que já 

foram realizadas em vários momentos em salas de aula,  propomos  que  converse com um adulto 

responsável  da sua casa e pense junto com ele  sobre uma receita doce ou salgada que costumam fazer ou 

se preferirem  acessem os links abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=qYL8kGDMZ6I 

https://www.youtube.com/watch?v=OsdlZ7QVRX4 

Após escolherem a receita que farão, anote todos os ingredientes e modo de fazer em seu caderno. 

Não se esqueçam de detalharas quantidades e medidas que serão usadas e é claro o tempo estimado para 

o preparo. 

Ah, Você terá que observar se tem todos os ingredientes, planejar que horas farão essa receita e 

deixar tudo pronto para o dia seguinte. 

 

Quarta- feria 

 

Ciências 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Promover experimentação de noções básicas de ciências. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A experimentação no ensino de ciências torna-se indispensável para o processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos científicos no sentido de que favorece a construção das relações entre a 

teoria e a prática 

ATIVIDADE: 

Com tudo pronto e planejado no dia anterior, chegou a hora de pôr a mão na massa. 

Acompanhe todo o processo de preparo até ficar pronto (inclusive a temperatura do forno ou fogão, 

e o tempo de duração para assar ou cozinhar), cuidado, não deixea receita  queimar, heim! 

Vá fazendo as anotações, em seu caderno, logo abaixo da receita que você escreveu ontem. 

Agora vem a melhor parte, você e os que moram em sua casa irão se deliciar com o cheiro e o sabor 

do que fizeram. Aproveitem!!! 

 

História 

https://www.youtube.com/watch?v=qYL8kGDMZ6I
https://www.youtube.com/watch?v=OsdlZ7QVRX4


OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Possibilitar o ensino e origens de comidas típicas por regiões e suas transformações com o tempo. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Conhecer a própria história é fundamental para se criar identidade com o seu meio social, 

favorecendo novas interações e ampliando, desta maneira, seus conhecimentos a respeito de si e dos 

outros. 

 

ATIVIDADE: 

Aproveitando que estão reunidos, você irá – aluno ou aluna – dar um  de HISTORIADOR, lembra que 

estudamos isso logo no inicio do ano?  

Historiador é  um especialista que dedica-se a investigar e interpretar os fatos ocorridos ao longo do 

tempo. 

Pois bem, escolha entre as pessoas que moram com você o adulto mais velho (anote o nome e a 

idade dessa pessoa em seu caderno) e faça as seguintes perguntas: 

1 – Quando era da minha idade, qual a sua comida preferida? 

2 – Você sabe de qual região brasileira essa comida ser? 

 

Sugestão: Vocês podem pesquisar juntos sobre as regiões brasileiras e algumas comidas típicas. 

 

Quinta- feira 

 

MATEMÁTICA 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Possibilitar o uso da matemática no cotidiano familiar. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A matemática faz parte do nosso dia a dia. Falamos sobre isso constantemente na escola. Em tudo 

que fazemos sempre acabamos usando medidas de capacidade, marcação de  horas, números e muito 

mais.  

ATIVIDADE: 

Você irá revisar tudo que anotou em seu caderno. Caso tenha esquecido de alguma coisa é hora de 

perguntar ao adulto que te ajudou ontem e anotar tudinho em ordem. 

 



Agora registre em seu caderno: (pode também utilizar desenho se quiser) 

1 – Que horas você começou a preparar sua receita? 

2 – Que horas você pôde finalmente experimentou  a delícia que fizeram? 

3 – Observando o horário de inicio e de término da atividade – receita – quanto tempo de passou 

aproximadamente? 

 

Pronto, após copiar essas questões e responder no seu caderno, pode encerrar por hoje.   

 

Sexta-feira 

 

Geografia 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Possibilitar o ensino do fator comparativo de países diferentes em situações em comum. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

É muito importante ter a conciência global dos acontecimentos ao redor do mundo, a compreensão 

de povos e países se da por características, analogia, histórias e comparações. 

ATIVIDADE: 

Os 11 milhões de habitantes da cidade chinesa de Wuhan, onde o novo coronavírus surgiu em 

dezembro passado, estão sendo autorizados a voltar a suas atividades. O transporte público foi retomado 

nesta semana, após dois meses de confinamento e paralisação da circulação de pessoas. A vizinha  Coreia 

do Sul, que chegou a ser o segundo país mais afetado, registrou nesta segunda-feira, 23, o número mais 

baixo de novas infecções por Covid-19 desde que a doença ganhou força há quatro semanas. 

Faça uma pesquisa de quantos habitantes há no estado de São Paulo, após colher o resultado, 

responda em um pequeno texto, em quanto tempo você acredita que conseguiremos voltar a rotina 

normalmente. 

Hoje iremos encerrar as atividades desta semana. Para isso,pegue o seu caderno, pense no que já 

conversamos em sala de aula. Se quiser,peça ajuda de um adulto, acesse a internet para pesquisar e anote 

tudo  o que descobrir sobre as palavras em destaque nas questões abaixo. 

 

Responda: 

1 – Como a boa alimentação pode ajudar a não ficarmos doentes? 

2 – O que é estar com a imunidade alta? 

3 – Se minha imunidade estiver alta,estarei mais forte para combater vírus e bactérias? Explique. 

4 – Descreva como foi realizar as atividades dessa semana e no final da sua escrita faça um belo e 

coloridodesenho. 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/coreia-do-sul
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/coreia-do-sul


 

Semana que vem tem mais. Um forte abraço a você e sua família e se cuidem!!!!! 

 

Artes 

 

TEMA:   

As cores do céu 

OBJETIVO: 

 Desenvolver o olhar por meio da observação. Diferenciar e comparar as cores do céu nos diferentes 

períodos do dia e também nos efeitos naturais do clima. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

  Nas aulas anteriores, nós conversamos e fizemos atividades referentes a alguns tópicos que a turma 

precisava aprimorar e que foram detectados por meio dos desenhos de sondagem (a primeira atividade do 

ano). Aprendemos que devemos evitar a falta de fundo nos desenhos. Exercitamos pintura sem falhas ou 

com múltiplas direções.  

Conversamos também como deveríamos explorar o espaço compositivo da folha, ou seja, não fazer 

um desenho pequeno e não utilizar o resto da folha para criar. Finalmente, aprendemos a escolher a 

posição da folha que mais valorize o desenho. Tudo isso nós já trabalhamos e vocês foram muito bem! 

Agora vamos trabalhar o desenho de observação. A ideia é desenhar a natureza da forma que vemos, da 

forma como ela se apresenta. Começaremos pelas cores do céu. Olhe pela a sua janela. Quais são as cores 

que você está vendo no céu? 

 

Atividade: 

 Observe as imagens a seguir: 

 

Céu ensolarado 

           

Fonte: Wikipédia 

 



 

 

 

 

 

Céu chuvoso 

            

Fonte: Wikipédia 

 

Pôr do sol 

         

Fonte: Wikipédia 

  Céu noturno 

          

Canales, Ben. Fotografia. Disponível em: GQ https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2013/11/ben-canales-o-

fotografo-das-estrelas.html 

 

  

https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2013/11/ben-canales-o-fotografo-das-estrelas.html
https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2013/11/ben-canales-o-fotografo-das-estrelas.html


 

Muitos alunos pintam as nuvens de azul e deixam o céu branco. Observe novamente as imagens de 

céu ensolarado. Veja que o céu fica na cor azul intenso e as nuvens brancas.  Agora vamos desenhar! 

 Pegue uma folha de sulfite, deixe a folha na posição horizontal (deitada) sobre a mesa. Faça 

uma linha distante 2 cm da borda superior da folha. Neste local, coloque o seu nome completo, 4 Ano e 

escreva qual é a sua turma (A, B, C, D ou E). Também não se esqueça de escrever neste espaço o tema da 

atividade que será  As cores do céu. 

 Dobre a folha ao meio, abra e passe um traço. Pronto! Agora você vai fazer um desenho em 

cada metade da folha do sulfite. Na primeira parte, faça um desenho do céu ensolarado e, na segunda 

metade, desenhe o céu chuvoso. Desenhe com a folha na vertical (de pé). Use a sua criatividade para fazer 

o seu desenho! 

 A sua folha vai ficar assim:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Registrar separadamente e em forma de lista as atividade realizadas nas aulas de educação física. 

 



 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

          Na Educação Física, entre outras coisas, nós conhecemos e estudamos jogos, brincadeiras e esportes. Você 

sabe a diferença entre eles? 

          De forma simplificada, podemos dizer que geralmente as brincadeiras não têm regras definidas, não precisam 

de uma maior organização e não tem vencedores. 

          Os jogos têm algumas regras que podem variar, precisam de um pouco de organização e podem tem 

vencedores. 

          Já os esportes têm regras rígidas, são muito organizados e buscam a vitória. 

 

ATIVIDADE:  

Agora que você já conhece a diferença entre eles faça uma lista de todos os jogos e brincadeiras que você 

conhece e separe-os em brincadeiras, jogos e esportes de acordo com a explicação acima. Lembrando que só podem 

entrar na lista atividades que tenham movimentos do corpo humano. 

 

 


