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“Aos educandos e suas famílias, 

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

continuidade aos estudos. É importante que vocês se dediquem e façam o 

melhor que puderem. Temos certeza que logo tudo ficará bem. 

Disponibilizamos toda semana atividades específicas para cada ano 

disponíveis no portal. Algumas atividades envolverão registros que podem ser 

realizados no caderno ou em folhas avulsas. 

Ao retornar a escola, vocês devem trazer esses materiais e atividades 

realizadas nesse período. 

Boas aprendizagens! Até breve! 

Professores” 

 LÍNGUA-PORTUGUESA:  

Objetivo: Ler e aprender a escrever palavras com encontros de “duas 

consoantes” seguidas.   

Proposta: Caros alunos, de acordo com o que vocês estavam estudando em 

sala de aula, iremos dar continuidade no estudo sobre “Encontros 

Consonantais”. Ler o resumo abaixo, para relembrar e realizar as atividades 

com facilidade. Antes de começar as atividades no seu caderno, não esqueça 

de escrever o cabeçalho e colocar o título da LÍNGUA PORTUGUESA.  

ENCONTRO CONSONANTAL:  È a reunião de duas ou mais consoantes 

seguidas numa palavra. Exemplos: Nas palavras; crocodilo, flor, prato, trigo, 

corte, carta e outras.  

O encontro consonantal pode aparecer: 

 1) Na mesma sílaba: br - bran-co,   dr - vi-dro,   bl - blo-co,    tr - tri-go,    cr - 

crian-ça,    vr - palavra.  

2) Em sílabas separadas: dig-no , rit-mo e ad-je-ti-vo  
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PRINCIPAIS ENCONTROS CONSONANTAIS OU SÍLABAS COMPLEXAS: 

BL, FL, PL, BR, FR, TL, CL, GL, TR, CR, GR, VR, DR, PR.  

ATIVIDADES:  

2) O encontro consonantal pode aparecer numa mesma sílaba ou em sílabas 
separadas. Escreva as palavras  abaixo em seu caderno e separe as sílabas:  

a) presente        b) admirar          c) dentro   

d) encontro       e) dentro             f) brincadeira  

g) optar             h) engraçado       i) atlântico  

J) bloco              k) flor                 l) planeta 

m) branco          n) francês          o) atleta  

p) grama            q) inglês            r) estrela 

2)  Leia a Fábula abaixo para responder as próximas questões:   

O leão e o rato: 

Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear 

em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua 

enorme pata e abriu a grande mandíbula, para engoli-lo. 

- Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o 

importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe esse 

favor? 

O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em 

alguma coisa. Afinal, soltou-o. 

Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores, que 

desejavam levá-lo vivo ao rei, amarraram-no numa árvore, enquanto iam 

providenciar um vagão para transportá-lo. Nesse momento, apareceu o ratinho. 

Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que 

o prendiam à árvore. 

- Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. 

(domínio público) 
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3) Questões sobre a Fábula para responder em seu caderno:  

a) Encontre palavras com encontros consonantais  e escreva as palavras 

que você encontrou, no seu caderno, formando uma lista. 

b) O leão estava certo em pensar que o ratinho não podia ajudá-lo? Justifique 

sua resposta, no caderno. 
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MATEMÁTICA – 4 ° ANO 

SEMANA DE 30/03 A 01/04 

AGRUPAR DADOS DE UMA PESQUISA EM TABELA 

 

OBJETIVOS: 

 AGRUPAR DADOS EM TABELAS; 

 REALIZAR UMA PESQUISA ENVOLVENDO VARIÁVEIS 

CATEGÓRICAS E NUMÉRICAS. 

 

COMO ESTUDAMOS DURANTE AS AULAS SABEMOS QUE AS 

TABELAS SÃO RECURSOS IMPORTANTES PARA ORGANIZAR 

DADOS DE PESQUISAS E PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 

E NÃO SE ESQUEÇAM DE COLOCAR O CABEÇALHO,DESCREVER 

QUE É MATEMÁTICA E COPIAR E RESPONDER AS QUESTÕES EM 

SEU CADERNO. 

  

1- VALMIR REALIZOU UMA PESQUISA COM OS CLIENTES SOBRE 

PREFERÊNCIA DE LIVROS. OBSERVE AS ANOTAÇÕES QUE ELE 

FEZ. 

 

PESQUISA DO GÊNERO PREFERIDO DE LEITURA 

CLIENTE QUADRINHOS ROMANCE AUTO 
AJUDA 

FICÇÃO 
CIENTIFÍCA 

MARCEL   X  

JÚLIO  X   

DANIEL X    

FABÍOLA    X 

MARIA  X   

WILLIAM   X  

HÉLIO X    

GABRIELA   X  

TÂNIA  X   

RODRIGO X    

KARINA    X 

SAULO  X   

CARLOS   X  

JAQUELINE  X   

PRISCILA   X  

SABRINA  X   

OTÁVIO    X 
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AMAURI X    

RENATO X    

ISABEL    X 

  

DEPOIS DE ANALISAR OS DADOS, VALMIR CONTOU A 

QUANTIDADE  DE PESSOAS QUE PREFEREM CADA GÊNERO 

DE LIVRO E ORGANIZOU AS INFORMAÇÕES EM UMA TABELA. 

COMPLETE-A E DEPOIS RESPONDA AS QUESTÕES EM SEU 

CADERNO. 

 

PESQUISA SOBRE PREFERÊNCIA DE GÊNEROS 

GÊNERO QUANTIDADE 

QUADRINHOS  

ROMANCE  

AUTOAJUDA  

FICÇÃO CIENTIFÍCA  

 

A) PARA SABER QUANTAS PESSOAS PREFEREM CADA GÊNERO, 

É MAIS FÁCIL CONSULTAR AS ANOTAÇÕES DE VALMIR OU A 

TABELA? 

 

B) EM QUE OUTRAS SITUAÇÕES VOCÊ ACHA IMPORTANTE 

ORGANIZAR OS DADOS AGRUPANDO-OS? 

 

 

2- AGORA FAÇA UMA TABELA EM SEU CADERNO E REALIZE UMA 

PESQUISA COM SEUS FAMILIARES E PERGUNTE A ELES 

QUANTOS LIVROS ELES JÁ LERAM . 

 

QUANTOS LIVROS MEUS FAMILIARES JÁ LERAM 

FAMÍLIAR QUANTIDADE DE LIVROS 

  

  

  

  

 

A) QUAL FAMÍLIAR LEU  A MAIOR QUANTIDADE DE LIVROS? 

 

B) E A MENOR QUANTIDADE DE LIVROS? 

 

C) E VOCÊ, QUANTOS LIVROS JÁ LEU? 
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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 4º ANO (SEMANA DE 30/03 a 01/04/2020) 

 

Crianças, 

Como já abordamos o tema “ Os primeiros grupos humanos”, na sala de aula em nossas 

atividades do dia (rotina): roda de conversa, observação de imagem, comparações de fatos 

históricos antigos e atuais, etc. Percebemos que uma maneira de orientarmos no tempo e 

espaço é com a representação da linha do tempo. Dessa forma, a proposta da nossa primeira 

atividade é a construção da sua linha do tempo, que vocês desenvolverão em parceira com a 

sua família, contando desde o seu nascimento até a data de hoje. Marque em ordem 

cronológica os momentos mais importantes para vocês. Logo abaixo tem um exemplo para 

direcionar o trabalho, mas vocês poderão construir a sua linha do tempo do seu jeito. Dica: 

usar desenhos, papéis coloridos para marcar o período, etc. 

Lembrete: Colocar no caderno: o dia, data, mês e o ano (Exemplo: Quarta-feira, 01 de abril 

de 2020). Agora sim, vocês poderão realizar a atividade solicitada. Bom trabalho!! 

Objetivos: 

. Conhecer a representação cronológica do tempo. 

.  Representar os acontecimentos históricos na linha do tempo. 

LINHA DO TEMPO – FAZER NO CADERNO 

MINHA HISTÓRIA DE VIDA 

!______________!______________!______________!______________!______________ ! 

2011                                                                                                                                                      2020 

(Nasci)                                                                                                                                              (4º Ano) 

 

ESCREVER O CABEÇARIO NO CADERNO 

E.M SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. 

DIADEMA, 30 DE MARÇO DE 2020. 

Ciências - 4° anos 

Semana de 30/03 a 01/04 

 Conteúdos: Sistema Solar 
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Dando continuidade aos conteúdos, em sala de aula, vimos: “Planetas do 

Sistema Solar”, (na rotina): lemos sobre o assunto, observamos imagens, em 

roda de conversa apresentamos nossos conhecimentos prévios. Agora imagine 

uma noite sem nuvens e estrelada, longe das luzes e da poluição. Observar o 

céu sempre foi um comportamento humano.  

Objetivo: reconhecer os instrumentos que utilizamos para observar o céu; 

 O que existe no universo? 

Ao longo do tempo, o que era visto no céu apenas com os olhos passou a ser 

observado, mais detalhadamente, com a ajuda de instrumentos. 

Você conhece algum instrumento que facilita esse tipo de observação? Qual?   

Leia o texto: 

Galileu e sua luneta terrestre 

Em 1609, Galileu Galilei (1564-1642), matemático e físico italiano, viu em um 

panfleto um instrumento feito com lentes para assistir a espetáculos musicais a 

distância. Estudou o desenho do instrumento, fez algumas mudanças, e 

apontou-o para céu. Assim foi inventada a sua famosa luneta. 

Com ela, Galileu descobriu, entre outras coisas, as montanhas e crateras da 

lua e os satélites ou luas de júpiter.  

Com base em suas observações, Galileu sugeriu que a terra e os outros 

planetas giram em torno do sol. Assim, reafirmou a hipótese de outro 

astrônomo, o polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), cujos estudos ele já 

conhecia. 

Desde a luneta de Galileu até os dias de hoje, o ser humano tem desenvolvido 

tecnologias que produzem instrumentos cada vez mais potentes, como o 

telescópio refletor. E com eles podemos enxergar cada vez mais longe!   
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           A luneta de Galileu                                                                  Telescópio                                                                                                                   

 

Responda no caderno:  

1- O que são a luneta e o telescópio? Qual é a utilidade deles? 
 
 

2- Galileu foi inventor da luneta? Justifique sua resposta?  
 

3- O que Galileu descobriu com esse instrumento? 
 

4- Que hipótese foi reforçada pelas observações de Galileu? 
 

GEOGRAFIA 

           Queridos educandos,  

          Iniciamos as aulas de geografia com o tema: ‘’A natureza brasileira’’ 

onde enfatizamos leitura compartilhada, comparamos tipos variados de 

mapas, identificamos suas características, elaboradores, finalidades, 

diferenças e semelhanças.  

          Também, Identificamos as características das paisagens naturais 

e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios, entre outros), no ambiente 
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em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degradação 

dessas áreas. 

               Para não acumular essas aulas, vocês realizarão leitura e 

compreensão do texto: a erosão do solo. 

                  Não esqueçam, de registrar nas atividades: cabeçalho, seu nome, 

turma e data. 

                                                                                                Bons estudos!!!! 

    Objetivos: 

 Ler e compreender um texto que mostra a relação causa-consequência; 

 Analisar e selecionar informações contidas no texto, separando-as em 

um organizador gráfico (esquema). 

 

Tempo: primeira semana de abril. 

 

O texto que você vai ler destaca algumas causas da erosão do solo 
e suas consequências para o ambiente. 
 

 

                              A erosão do solo 

      A erosão do solo ocorre principalmente pela ação do vento e da água. 

        A ação do vento e da água desagua os materiais que formam o solo. 

Esses materiais, juntamente com os nutrientes do solo, são transportados para 

outras áreas non processo de erosão.                                                                  

      Quando a vegetação é retirada, o solo fica exposto à ação da água da 

chuva: ao escoar, a água leva partículas do solo, erodindo-o. Por isso, 

podemos dizer que o desmatamento também provoca a erosão do solo. 

      Entre as consequências da erosão destacam-se a formação de buracos e 

fendas no solo e a perda de sua fertilidade. 
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     Compreendendo o texto: 

 

1- De que trata o texto? 
 

2- O texto mostra algumas causas e consequências da erosão do solo. 
Grife de azul as causas e de vermelho as consequências. 

 

3- O que é apresentado primeiro no texto: as causas ou as consequências? 
 

 

4- Complete o esquema com as informações do texto que você 

leu. 

 

                        EROSÃO DO SOLO 

 

              CAUSAS         CONSEQUÊNCIAS 

 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

_______________________ 

 

Referência Bibliográfica 

Buriti mais: Geografia: manual do professor/ organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna; editora responsável Lina Youssel Jomaa. – 1.ed. – São Paulo: Moderna, 2017. 

 

Ed. Física 

Coloque a data no seu caderno, a matéria Educação Física e o nome do 

professor Evanir, depois copiem os grupos de alimentos para futuras consultas. 

Semana 1: Conhecer os grupos de alimentos. 

O objetivo desta atividade é começarmos a conhecer melhor os grupos 
alimentares e quais são, para que nas próximas atividades possamos aprender 
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a utilizá-los e montar refeições balanceadas em nossa vida diária para 
podermos melhor nossa saúde e nossa vida com uma alimentação equilibrada 
e exercícios físicos.                 

Nesse momento pelo qual estamos passando precisamos ter nosso 
sistema imunológico forte para não contrairmos nenhum tipo de doença e 
principalmente os resfriados e gripes que nos acometem quando estamos 
fracos, por isso atividade proposta é de como ter uma alimentação saudável, 
para isso precisamos saber quais são os grupos de alimentos e como devemos 
usá-los e a quantidade, nesse caso será o de porções que aprenderemos o 
que é nas próximas atividades, de maneira a deixarem-nos fortes e saudáveis, 
existem 8 grupos de alimentos a saber: 

Grupo 1: Carboidratos (6 porções dia); representa a base da pirâmide, as 
principais fontes de carboidrato são: arroz, pão, batata, massa, mandioca, 
cereais, etc. 

Grupo 2: Verduras e Legumes (3 porções dia); está acima da base da 
pirâmide, alguns alimentos deste grupo são: brócolis, couve, repolho, 
abobrinha, etc. 

Grupo 3: Frutas (3 porções dia); estão ao lado das verduras e legumes, 
alguns exemplos de frutas são: abacaxi, maçã, banana, kiwi, caju, acerola, etc. 

Grupo 4: Leite e derivados (3 porções dia); localizado na parte 
intermediária da pirâmide, os principais alimentos deste grupo são: queijo, leite, 
iogurtes, etc. 

Grupo 5: Carnes e Ovos (1 porção dia); este grupo está na parte 
intermediária da pirâmide e representa a fonte de proteína de origem animal, os 
principais alimentos deste grupo são: peixe, frango, carne, ovos, etc. 

Grupo 6: Leguminosas e oleaginosas (1 porção dia); representam as 
fontes de proteína vegetal e são fontes de fibras, compõem esse grupo: feijão, 
soja, lentilha, grão de bico, castanhas etc. 

Grupo 7: Óleos e Gorduras (1 porção dia); devem ter o consumo 
controlado, são alimentos desse grupo: azeite, manteiga, óleo de soja, etc. 

Grupo 8: Açúcares e Doces (1 porção dia); devem ter o consumo 
moderado, os alimentos que compõem esse grupo são: açúcar, mel, chocolate, 
sorvete, bolo, etc.  

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br
https://www.todamateria.com.br/banana/
https://www.todamateria.com.br/kiwi/


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/piramide-alimentar/ acesso: 25/03/2020 20:00 h 

Arte 4º ano 

Objetivo:  

 Introdução à teoria das cores 

 Cores Primárias (Azul, Amarelo e Vermelho) 

Contextualização:  

 Desenvolver a criatividade e coordenação motora. 

 Conhecer a teoria das cores. 

 Observar o efeito das cores. 

Atividade com materiais de fácil acesso e a facilidade para que possa ser desenvolvida 

sem a necessidade da utilização de internet ou impressora. 

Proposta: 

Suporte: “Deve ser feito preferencialmente”: Folha Sulfite tamanho A3 (42 x 

29,7centimetros) ou qualquer papel branco próximo a este formato. 

Materiais: Lápis ou lapiseira simples, borracha, lápis de cor.  

Opcionais: Giz de cera, caneta hidrocor ”canetinha”, folhas coloridas para colagem, 

tinta ou qualquer pigmento nas cores citadas. 

Observação: Utilize a criatividade caso queira misture os materiais só não se esqueça 

das cores e do desenho proposto. 
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Instruções: 

1. Com o lápis ou lapiseira simples desenhe na folha o lugar de dentro da sua casa 

que você mais gosta (cenário) ou olhe para a sua janela e desenhe o que enxerga 

(paisagem). 

 

2.  Colorir utilizando somente Cores Primárias (Azul, Amarelo e Vermelho), 

ocupando toda a folha. 

 

3. Contorne o cinza do lápis ou lapiseira com as cores primárias. 

 

4. Não deixar nenhum branco na folha. 
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