
                                       
EMEB Professor Francisco Daniel Trivinho 

Atividades para os 4º anos A e B 

Professoras Renata, Valdenice e apoio da professora Márcia 

 
As atividades propostas abaixo contém os conteúdos previstos para o primeiro trimestre do ano ciclo e                

buscam contemplar a todos em suas diferentes habilidades e dificuldades. Siga as orientações e a rotina, pois                 

essas atividades são previstas para os dias a partir de 01-04 a 07-04.( senhores pais e responsáveis,                 

observar que as atividades são uma mescla do que já havia sido proposto pelas professoras, considerem a                 

partir de hoje as atividades propostas nesse novo documento não havendo a necessidade de repetir o que já                  

foi feito, fazer um quadro de atividades por dia). 

 

Observações e orientações: Senhores pais e responsáveis, faz-se necessário que façam a leitura com o               

aluno para se certificar de que entenderam a proposta, os alunos necessitam de um espaço tranquilo para                 

desenvolver a atividade e devem se manter nela até seu término para que haja concentração e qualidade no                  

desenvolvimento da mesma. Visto que na escola há uma rotina extremamente necessária é importante que               

em casa também haja, portanto, os alunos devem ser “vigiados” para que não se distraiam e cumpram o                  

horário, claro, faz-se necessário respeitar o tempo de cada quando há dificuldades, mas a manutenção de                

tempo não pode ser ignorada, pois na escola dependemos dela. As atividades propostas possuem um tempo                

máximo de 3 horas por dia porque os alunos também receberão mais 4 horas de atividades de educação                  

física e artes e 4 horas de atividades propostas pela plataforma Mind Lab, indicação da Secretaria de                 

Educação de Diadema, totalizando assim as 25 horas semanais de aula ou 5 horas diárias. Como distribuir                 

essas atividades nesse tempo fica a critério da família, só pedimos o cuidado de não serem muitas em um dia                    

só ou deixar muitas sem fazer, as atividades serão verificadas pelos professores no retorno para que as horas                  

sejam contabilizadas e então a presença seja contada, lembrando que os professores conhecem a letra dos                

alunos e suas capacidades e dificuldades, ao auxiliá-los, se necessário, tomem o cuidado de “não fazerem                

por eles”, as dificuldades podem ser apontadas por bilhetinhos de observação, as correções serão feitas               

pelas professoras. Antes de cada atividade no caderno os alunos devem fazer o cabeçalho como o já de                  

costume feito em sala de aula. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

 



ANEXO 2 

 



 

 

 

 

 



ANEXO 3 PÁGINA 15 

 

 

 



ANEXO 3 PÁGINA 16 

 

 



ANEXO 3 PÁGINA 17 

 

 



ANEXO 3 PÁGINA 18 

  

 



 

 

Se cuidem, sigam as orientações de saúde para que logo possamos voltar às nossas atividades regulares,                

estejam sempre atentos às orientações no site da Secretaria de Educação de Diadema, emails e watsApp.                

Até breve. 

 

Referências:  

https://play.google.com/store/apps?hl=pt_BR (acesso em 24 e 25/03/2020) 

https://oincrivelze.com.br/wp-content/uploads/2015/10/EMAI-4%C2%BA-ANO-ALUNO-VOLUME-II.pdf 

(acesso em 23, 24 e 25/03/2020) 

https://pnldf1.moderna.com.br/historia/buritimais (acesso em 25 e 27/03/2020) 

https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais (acesso em 25 e 26/03/2020) 

https://pnldf1.moderna.com.br/ciencias/buritimais (acesso em 27/03/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps?hl=pt_BR
https://oincrivelze.com.br/wp-content/uploads/2015/10/EMAI-4%C2%BA-ANO-ALUNO-VOLUME-II.pdf
https://pnldf1.moderna.com.br/historia/buritimais
https://pnldf1.moderna.com.br/geografia/buritimais
https://pnldf1.moderna.com.br/ciencias/buritimais


Professor: Felipe Pereira Prontuário: 118.261 Disciplina: Educação Física 
 

Aulas para os 3º, 4º e 5º  anos 
 
Objetivo da Atividade: Conhecer e experimentar as brincadeiras e os jogos do contexto popular e 

africanos.  

Contextualização: Explicar por meio de linguagem corporal, visual, oral ou escrita, uma 

brincadeira do contexto popular. 

 

Atividade 1: Cabra cega 

Atividade 2: Jogo da velha 

Atividade 3: Jogo da forca 

 

 

Atividade 1: Cabra cega 

 

Acredita-se que cabra cega tenha sido uma brincadeira popular entre os romanos no século III a.C. 

com o nome Musca aena, porém também é conhecida por diferentes nomes como galinha cega, 

vaca cega, cobra cega, pata cega entre outros. 

 

Material: Venda para os olhos 

 

Como brincar: De olhos vendados, um dos participantes será a cabra-cega que tentará pegar os 

outros jogadores. O primeiro a ser pego passa ao posto de cabra-cega.  

 

Em outra versão do jogo, a cabra-cega, além de alcançar os jogadores, deverá adivinhar pela 

audição quem foi pego.  

 

Dica: Limite bem o espaço de jogo, retire os obstáculos para que a pessoa vendada não se 

machuque. 

 



 

Imagem: http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438 

 

 

 

Atividade 2: Jogo da velha 

 

Jogo da velha é um jogo e passatempo popular. É um jogo de regras extremamente simples, que 

não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente aprendido. Diz-se que a origem 

pode ter sido no antigo Egito, onde foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha, que teriam 

mais de 3.500 anos, contudo algumas lendas urbanas contam que o jogo teria nascido 

em Portugal, na cidade de Almada no ano 545. No entanto, só foi popularizado no ano 1500, pelo 

descobridor Pedro Álvares Cabral, que adorava jogar este jogo durante as suas viagens e teria 

decidido que este jogo seria o primeiro a ser ensinado ao povo indígena no Brasil. 

O jogo pode ser jogado sobre um tabuleiro ou mesmo sendo riscado sobre um pedaço de papel ou 

em qualquer superfície que dê para de desenhar o formato das casas. 

 

Material: Papel, caneta ou lápis 

 

Como brincar: O tabuleiro  é uma matriz  de três linhas por três colunas, 

dois jogadores escolhem uma marcação cada um, geralmente um círculo (O) e um xis (X), os 

jogadores jogam alternadamente, uma marcação por vez, numa lacuna que esteja vazia, o objetivo 

é conseguir três círculos ou três xis em linha, quer seja na horizontal, vertical ou diagonal , e ao 

mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. 

Quando um jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os três símbolos. 

Se os dois jogadores jogarem sempre da melhor forma, o jogo terminará sempre em empate. 

A lógica do jogo é muito simples, de modo que não é difícil deduzir ou decorar todas as 

possibilidades para efetuar a melhor jogada – apesar de o número total de possibilidades ser muito 

http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passatempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
https://pt.wikipedia.org/wiki/545
https://pt.wikipedia.org/wiki/1500
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


grande, a maioria delas é simétrica, além de que as regras  são simples. 

 

Imagem: https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel/ 

 

Atividade 3: Jogo da forca 

 

Este jogo de palavras de adivinhação é jogado por duas ou mais pessoas usando papel e lápis. O 

jogo começa com um dos jogadores escolhendo uma palavra ou uma frase (que é representada 

por um conjunto de traços que servem para indicar as letras que foram ocultadas), enquanto os 

outros jogadores devem dar palpites de letras que acreditam estar presente na palavra oculta. A 

cada acerto, a letra falada é colocada na posição em que aparece palavra oculta. Quando ocorre 

um erro, é desenhada uma parte do homem-palito. O jogo termina quando a palavra for descoberta 

ou quando o homem-palito estiver totalmente desenhado. 

 

Como jogar: 

● A dica da palavra oculta é por exemplo um "País"; 

● Cada traço representa uma letra (na posição correta) da palavra; 

● Escolha letras que acredite estar na palavra para tentar adivinhá-la; 

● Você pode cometer apenas cinco erros. Com um erro a mais você perde o jogo; 

● Você ganhará quando descobrir qual é a palavra oculta; 

● Não há limite de tempo. 

Dicas sobre temas: 

 

● Animais (Aves, peixes, invertebrados, mamíferos, estimação, etc...) 

● Geografia (Países, estados, cidades, características geográficas, tipos de climas, etc...) 

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel/


● Ed. Física (Esportes, jogos e brincadeiras) 

● Português (Substantivos, Adjetivos, Advérbios, nacionalidade, etc...) 

● Comidas e bebidas 

● Filme, desenhos, séries e entretenimento 

 

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel 

Referências bibliográficas: 

 

● Práticas corporais : educação física : 3º a 5º anos : manual do professor / Suraya Cristina 

Darido. . .[et al.]. – 1. ed. – São Paulo : Moderna, 2017. 

● Internet : http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438 

                          https://www.geniol.com.br/palavras/jogo-da-forca/ 

                          https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel 

 

 

 
Aula de Arte – Professora Joy – Quarto ano 
Semana 1 -01/03/2020  - 07/04/2020 
 

Aos educandos e suas famílias, 

 

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

aprendizagem. Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em folhas avulsas ou             

em caderno sem pautas (linhas). Algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e atividades realizadas neste período. 

Até breve. 

 

Jogo do Nome 
Objetivo: Refletir sobre as diferentes formas de usar a voz ao falar o nome; estabelecer um único FOCO:                  

prestar atenção em quem está com o FOCO. 

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel
http://www.domboscopira.com.br/colegio/post/cabra-cega-1438
https://www.geniol.com.br/palavras/jogo-da-forca/
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel


 

Contextualização: Logo nas primeiras aulas de arte realizamos o Jogo do Nome, onde cada estudante tinha                

que pegar a bola falar seu nome como se fosse uma personagem diferente a cada vez e passar a bola.                    

Lembra que falamos nossos nomes como se fossem um segredo, como se estivéssemos bravos ou como                

se fossemos personagens assustadores? 

  

Atividade 1: 
- Faça um registro, (pode ser um desenho feito com lápis de grafite e depois colorido com lápis de cor) de                     

como foi esse jogo para você. Lembre-se por exemplo de como estávamos sentados, a cor da bola que                  

nós usamos, etc. 

 

Atividade 2:  
- Escolha um objeto leve na sua casa, como uma bola de pelúcia, ou uma almofada. Ela servirá pra indicar                    

quem é o foco; 

- Pense formas diferentes de falar seu nome, as possibilidades são infinitas e vocês tinham várias sugestões                 

(feliz, triste, apressado, um robô, etc) 

- Chame um familiar e jogue com ele, também é possível treinar sozinho. 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


