
          

     

  EMEB Professor Francisco Daniel Trivinho 

Atividades para os 4º anos A e B 

Professoras Renata, Valdenice, Joy (arte), Felipe (ed.física) e apoio das professoras Márcia e 

Kátia Jane 

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 08-04 a 14-04. 

Observações e orientações:  

● Faz-se necessário que façam a leitura com o aluno para se certificar de que entenderam a 

proposta.  

● Espaço tranquilo para desenvolver a atividade e concentração.  

● Cumprir uma rotina.  

● A distribuição da ordem de realização das atividades fica a critério da família, só pedimos o 

cuidado de não serem muitas em um dia só ou deixar muitas sem fazer. 

●  Antes de cada atividade no caderno os alunos devem fazer o cabeçalho como o já de 

costume feito em sala de aula. 

 

Boa semana, bom estudo!!!!! 

  

SUGESTÃO DE ROTINA 

QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA 

06.04 
Leitura deleite de 

gibi 
Português: 

Fique sabendo: o 
que é conto de 
artimanha e seus 
componentes. 
Cópia e 
interpretação de 
texto (já escrito 
no documento).  
 
Ed. física 

Atividade 2  
 
Atividades Mind 
Lab  

07.04 
Leitura deleite: A 

honestidade 
sempre vence. 
Português:  
Interpretação de e 
texto e exercício 
de escrita das 
palavras.  
 
Matemática: 
Atividades da 
página 40 do livro 
EMAI volume I  
 
Arte:  

08.04 
Leitura deleite: 

Nós. 
 
Matemática: 
Atividades do livro 
EMAI volume I 
página 41, 
exercícios de 
números e 
operações e 
problemas. 
 
Atividades do 
Mind Lab  

09.04 
Leitura deleite: 

Bruna e galinha 
d’Angola. 
 
História e 
Geografia: Ler o 
texto sobre a 
imigração dos 
alemães e fazer 
uma pesquisa 
sobre outros 
povos que vieram 
para o Brasil.  
 
Atividades Mind 
Lab  

10.04 
Leitura deleite: A 

casa sonolenta. 
 
Ciências: Estudo 
sobre fungos.  
 
Ed. física: 

Atividade 1  
 
Atividades Mind 
Lab.  

         

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO 
PRAÇA LAURO MICHELS, 30 CENTRO – DIADEMA - TEL: 4044.8598 

 



1º dia: Português 

Leitura com a família: escolha para ler um livro, poema, canção que você já tenha em 

casa aou acesse o link abaixo e escolha pelo menos uma das histórias do almanaque a seguir 

https://drive.google.com/open?id=11K-5zfoi4zwtiJuikVmoYvZIbpEKwvc9 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

OBJETIVO: CONHECER A ESTRUTURA E O GÊNERO TEXTUAL DE UM CONTO DE ARTIMANHA; 

PROMOVER MOMENTO DE LEITURA DIFERENCIADA; 

CONTEXTUALIZAÇÃO: PARA COMPREENDER UM TEXTO SE FAZ NECESSÁRIO ESTAR ATENTO A 

ALGUMAS INFORMAÇÕES QUE FICAM "ESCONDIDAS" NO TEXTO. ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS LOCALIZAMOS 

ESSAS INFORMAÇÕES. A LEITURA PODE SER UM MOMENTO DE DIVERSÃO APROVEITE A DICA DO QUADRO 

ABAIXO, LEIA A HISTÓRIA RESPEITANDO OS SINAIS DE PONTUAÇÃO E FAZENDO AS VOZES DOS PERSONAGENS. 

EM SEU CADERNO FAÇA O CABEÇALHO.: 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO 

DIADEMA, ___ DE _____________________ DE 2020 

NOME: (COMPLETO) _________________________________________________ 

NOME DA PROFESSORA: _________________ 
HOJE É __________ - FEIRA 

EM SEGUIDA COPIE OS MINI TEXTOS DO FIQUE SABENDO; FONTE: LIVRO BURITI MAIS DE PORTUGUÊS 

LIVRO DO ALUNO PÁGINAS 26 E 27. 

CONTEXTO: PARA QUE VOCÊS RECONHEÇAM A ESTRUTURA DO GÊNERO TEXTUAL. 

 

           

 

    

https://drive.google.com/open?id=11K-5zfoi4zwtiJuikVmoYvZIbpEKwvc9


Leia e reescreva em seu caderno o conto de artimanha para responder às questões 

de 1 a 6.  

FAÇA A LEITURA DE FORMA TRANQUILA, RESPEITANDO OS SINAIS DE PONTUAÇÃO E PARA SE 

DIVERTIR, MUDE A VOZ QUANDO HOUVER TROCA DE FALA ENTRE PERSONAGENS… AQUI VOCÊ É O (A) 

ATOR/ATRIZ. 

 

A sopa de pedra 

Fonte: Atividade adaptada https://pnldf1.moderna.com.br/portugues/buritimais    ( 4°ano 
português, acompanhamento de aprendizagem 1° bimestre) 

 

Um dia, depois de tanto caminhar por uma estrada de pedras e poucas sombras, um 

viajante cansado e faminto, mas muito faminto mesmo, bateu na casa de uma velha muito 

avarenta.  

– Não tem nada de comer aqui! – Foi logo gritando a velha. 

Mas não foi o que ele viu quando passou pelo quintal da velha. Tinha vacas, galinhas, 

patos, porcos e outros bichos. Viu também um tomateiro bem carregadinho, rodeado por uma 

horta bem verdinha, árvores carregadinhas de frutas. E ele com a barriga vazia. 

−  Não quero comida não. Vim aqui pedir uma panela emprestada, um pouco d’água e se a 

senhora deixa eu usar o fogão. Vi que aqui tem muita pedra, e é o que eu preciso para fazer a 

minha sopa de pedra. Faço uma sopa muito saborosa e isso basta para matar a minha fome.  

A velha, mesmo com a má vontade de sempre, não tinha como dizer não, estava curiosa 

demais em saber como era a tal sopa de pedra. Então, ele encheu a panela com água, escolheu 

uma pedra lisinha, botou na panela e acendeu o fogão. Mexeu, remexeu ... Quando a água estava 

quase fervendo, ele provou e disse:  

– É... não está ruim..., mas também não está boa.  Faltou um pouquinho de sal. Sopa sem 

sal não é sopa! E se colocar um pouquinho de cebola, de alho, um temperinho verde, um tomate, 

fica melhor ainda. Será que na horta não tem? A sopa vai ficar mais gostosinha… 

A velha pensou, pensou, pensou mais um pouquinho e... Foi buscar o que ele estava 

pedindo, bem rapidinho.  

– Não vai ser por isso que essa sopa vai ficar sem gosto... −  disse a velha. 

A velha estava ansiosa em aprender a fazer a sopa de pedra. Pensava até que era uma 

mulher de sorte em receber o viajante em casa, e aprender a cozinhar com pedras e água 

somente. Ela não iria mais gastar com nada... poderia ficar rica. Ficou tão animada que a sua má 

vontade desapareceu. 

O viajante continuou mexendo, remexendo...E experimentou. 

https://pnldf1.moderna.com.br/portugues/buritimais


 −  O caldo está ficando bom. Ficaria melhor ainda com um pedacinho de carne, um ovo, 

umas batatinhas, cenouras...  Umas verduras.  

Já sentindo o cheirinho bom, a velha, interessada em aprender a fazer aquela sopa, foi 

correndo para o quintal. 

−  Ele pensa que se a sopa ficar sem gosto por não ter nada a acrescentar, não precisará 

terminá-la. Pois sim! Sou mais esperta do que pensa! 

A velha voltou com a saia dobrada carregando de tudo o que ele pediu e até o que não 

pediu, trouxe dois maxixes, uma batata-doce, um chuchu, uma espiga de milho.  

Ele descascou, picou, botou mais água, mexeu, remexeu... Experimentou. 

−  Hum! Agora sim! Está pronta a sopa. Rápido, fácil e simples, né! Experimente, está muito 

boa. 

−  Uma delícia! Ué! E a pedra? −  Perguntou a velha. 

−  Está no fundo da panela. 

−  O que vai fazer com ela? 

−  A gente joga fora ou lava bem e guarda para fazer outra sopa de pedra no dia em que 

precisar enganar outro...  A vida não está nada fácil! 

Conto popular. 

 

Sugestão de adaptação para alunos com necessidades especiais: Os pais poderão 

fazer a leitura do texto , escrever no caderno palavras dos itens (objetos que aparecem na 

história e desenhar) ou poderão assistir o vídeo da história no canal do youtube no link a 

seguir e fazer a lista de palavras com o aluno a partir dos objetos que aparecem no vídeo. 

Fonte YouTube:  https://youtu.be/W08XKPjH5JY .  

 

 

2º dia: Português e Matemática 

Leitura com a família: Você pode escolher para fazer com a família a leitura de um livro 

que já tenha em casa ou pode acessar a história: A honestidade sempre vence. Use o link abaixo 

para acessá-la  https://drive.google.com/open?id=10ChmY-rjOQQYQZpwl6Y3YS1OJIVO-Aka 

(leitura diária opcional podendo haver trocas por livros que já possui em casa😉. 

 

https://youtu.be/W08XKPjH5JY
https://drive.google.com/open?id=10ChmY-rjOQQYQZpwl6Y3YS1OJIVO-Aka


INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

OBJETIVO: LOCALIZAR INFORMAÇÃO EXPLÍCITA NO TEXTO; LOCALIZAR INFORMAÇÕES IMPLÍCITA NO 

TEXTO; IDENTIFICAR O ASSUNTO E A IDEIA PRINCIPAL DO TEXTO; CONHECER ESTRUTURA DE GÊNERO 

TEXTUAL : CONTO DE ARTIMANHA; 

CONTEXTUALIZAÇÃO: PARA COMPREENDER UM TEXTO SE FAZ NECESSÁRIO ESTAR ATENTO A 

ALGUMAS INFORMAÇÕES QUE FICAM "ESCONDIDAS" NO TEXTO. ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS 

LOCALIZAMOS ESSAS INFORMAÇÕES. AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE A HISTÓRIA E A TEM NO CADERNO, 

COPIE AS QUESTÕES, OU IMPRIMA E COLE NO CADERNO AS QUESTÕES E PROCURE AS RESPOSTAS 

ESCONDIDAS NO TEXTO. 

 

AGORA COPIE E RESPONDA NO CADERNO: 

 
1. Que artimanha o viajante usou para conseguir comida? 

 

2. Releia os parágrafos 2 e 3. Como o viajante descobriu que a velha estava 
mentindo? 

 

3. A velha mentiu para o viajante porque: (escreva no caderno somente a resposta 
correta) 

a) só tinha o necessário para viver e não podia compartilhar. 

b) era pão-dura e avarenta, apesar de ter alimento de sobra. 

c) teve medo que o viajante a agredisse. 

d) queria aprender a fazer sopa de pedra. 

 

4. Releia o trecho a seguir. 

A velha voltou com a saia dobrada carregando de tudo o que ele pediu e até o que não 

pediu, trouxe dois maxixes, uma batata-doce, um chuchu, uma espiga de milho.  

 

Qual das afirmações o trecho acima comprova? 

(escreva no caderno somente a resposta correta) 

a) A mulher manteve sua indisposição para ajudar. 

b) A velha limitou-se a pegar apenas o que o viajante pediu. 

c) A má vontade da mulher transformou-se em boa vontade. 

d) O viajante obrigou a mulher a trazer mais cinco ingredientes. 

 

5. Assinale no quadro os elementos dessa narrativa: 

(escreva no caderno somente a resposta correta) 

 

 

 

ENREDO CONFLITO  (     ) O VIAJANTE CHEGA À CASA DA VELHA. 



(PROBLEMA INICIAL) (     ) A VELHA NÃO QUER AJUDAR O VIAJANTE. 

CLÍMAX  

(MOMENTO DE MAIOR 

EXPECTATIVA) 

(     ) TERMINADA A SOPA, A VELHA PERGUNTA SOBRE A 

PEDRA. 

(     ) A SOPA FOI SENDO FEITA COM O QUE ELA TRAZIA. 

DESFECHO  

(SOLUÇÃO DO CONFLITO) 

(     ) O VIAJANTE ENGANA A VELHA. 

(     ) O VIAJANTE VAI EMBORA. 

NARRADOR 

ASSINALE: 

(     ) 1A
 PESSOA (PROTAGONISTA)   OU    (     ) 3A

 PESSOA (OBSERVADOR)? 

 

6. Escreva no caderno as palavras que, no texto, se referem à personagem feminina 
(velha). 

SOPA SENHORA ELA ESPERTA 

MULHER VELHA HORTA BARRIGA 

ISSO DEPOIS AVARENTA ELE 

 

 

a) Copie as palavras do quadro separando as sílabas. 

b) Forme Frases com as palavras do quadro. 

Lembre se, se cuidem e em breve nos veremos. Bom estudo! 

Fonte: Atividade adaptada   https://pnldf1.moderna.com.br/buritimais/ 

 

MATEMÁTICA 

Em seu caderno escreva o cabeçalho;  

No site https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/434/diadema-sp ou veja no 

jornal/ tv , observe a temperatura do dia, se está sol, chovendo, graus e desenhe no seu caderno. 

Objetivo: Reconhecer a temperatura como medida de grandeza; 

Contextualização: Em continuidade aos estudos sobre unidades de medidas, números e 

https://pnldf1.moderna.com.br/buritimais/
https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/cidade/434/diadema-sp


operações, tratamento da informação e resolução de problemas resolva os exercícios propostos. 

Aproveite e brinque com sua família, onde eles terão que adivinhar qual temperatura está fazendo, 

ou qual a mínima e a máxima, se irá chover ou não . 

Agora copie e responda os textos e questões da página 40 do EMAI  no caderno: acesse o 

link para ter acesso ao livro ou use a imagem do anexo  1, o aluno que levou o livro para casa 

pode fazer diretamente no livro. Fonte: Livro EMAI volume 1 livro do aluno Página 40 

https://drive.google.com/open?id=15608aR4JxFOVb56B2yONabSzOrjICe45 

 

ANEXO 1 

 

https://drive.google.com/open?id=15608aR4JxFOVb56B2yONabSzOrjICe45


3º dia: Matemática 

Leitura com a família: Leia com sua família uma história que você já tenha em casa ou 

acesse o link a seguir para ler a história: Nós. 

https://drive.google.com/open?id=136F7uJF0yFCGN4dmb9rpSrxQ5b6P-kBd (relembrando que, 

caso os alunos não consigam acessar, realize a leitura com um livro, gibi que possuem em casa). 

Agora anote as questões e responda das páginas 41 do EMAI  no caderno: acesse o link 

para ter acesso ao livro ou use a imagem do anexo  2. 

https://drive.google.com/open?id=15608aR4JxFOVb56B2yONabSzOrjICe45 

Objetivo: Reconhecer a temperatura como medida de grandeza; 

Contextualização: Em continuidade aos estudos sobre unidades de medidas, números e 

operações, tratamento da informação e resolução de problemas resolva os exercícios propostos😉 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 
Fonte: Livro Emai volume I Material do Aluno 

Observação: aos alunos que levaram o livro para casa, realizar a atividade no mesmo. 

https://drive.google.com/open?id=136F7uJF0yFCGN4dmb9rpSrxQ5b6P-kBd
https://drive.google.com/open?id=15608aR4JxFOVb56B2yONabSzOrjICe45


 Objetivos: Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e 

a decomposição de número natural de até quatro ordens. Objetivos específicos : Compor e 

decompor números naturais de até quatro ordens. 

Contextualização: Relembrar conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Em seu caderno, escreva as questões e resolva: 

 
1) Componha e descubra os números abaixo: 

 Fonte: https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-matematica-4o-ano/  
 
 
a) 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades = 
 
b) 200+10+5 = 
 
c) 3 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 1 unidade = 
 
d) 300+20+4 = 
 
2) Decomponha os números abaixo: 

 
a) 345 = 
 
b) 425 = 
 
c) 112 = 
 
d) 75 = 
 
e) 45 = 
 
3) Resolva os problemas abaixo e decomponha o resultado: 

 

a) Maria comprou uma caneta de R$ 3,00, um caderno de R$ 50,00 e uma mochila de R$ 700,00. 

Quanto ela gastou com o material escolar? 

 

R: 

 

Decomposição = 

 
b) Uma papelaria, possui em seu estoque, 300 caixas de lápis de cor com 12 cores, 90 caixas de 

lápis de cor com 6 cores e 8 caixas de lápis de cor com 32 cores. Quantas caixas de lápis de cor a 

loja possui? 

 

R: 
 
Decomposição = 
 

https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-matematica-4o-ano/


   
c) Marcos quer comprar um vídeo game, para isso ele está juntando o dinheiro da sua mesada, 

todos os meses ele recebe de seus pais R$ 100,00 por mês. Ele já está guardando metade desse 

valor durante 1 ano. Quanto ele já conseguiu juntar? 

 
R: 
 
Decomposição 
 
 

 

Objetivo: Identificar estratégias para resolução de operações matemática; 
 
Contextualização: Nesta atividade vocês deverão resolver as operações de subtração anotando 

as estratégias que utilizaram, da mesma forma quando vão a lousa em sala de aula para corrigi 
las. 

 

       Atividade 2 folhas no caderno. 

https://lereaprender.com.br/atividades-de-adicao-e-subtracao-para-o-4o-ano/ 
 

Para os alunos que não levaram, resolver os exercícios abaixo anexo 3 

Alunos com dificuldades e com necessidades especiais responder anexo 4. 

 ANEXO 3  

https://lereaprender.com.br/atividades-de-adicao-e-subtracao-para-o-4o-ano/


ANEXO 4 
(Atividade adaptada para alunos com necessidades especiais, quem fizer a atividade com o aluno 
pode usar materiais diversos para a contagem ,além dos dedos, ou desenhar junto com o aluno 
para o auxiliar na contagem, se fizer desenho deixá-lo registrado no caderno do aluno organizado 
com cabeçalho e data.) 
 

 



4º dia: História e Geografia 

Leitura com a família: Com a sua família leia uma história que você já tenha em casa ou 

acesse o link a seguir para ler a história: Bruna e a galinha d’Angola 

https://drive.google.com/open?id=12qA2onfakj4hZd2zzi_v0tjV3Grhet3v 

 

Objetivos: Identificar as motivações e processos migratórios para o BRASIL e sua 

contribuição nas regiões de destino. 

Contextualização: O povo brasileiro é formado pela miscigenação de vários povos que 

vieram compor nosso país, contribuindo assim para a formação de nossa cultura. Em continuidade 

ao estudo iniciado semana passada realize a atividade proposta abaixo. 

Atividade:Ler o texto sobre a imigração dos alemães e fazer uma pesquisa sobre outros 

povos que vieram para o Brasil e quais contribuições trouxeram para a cultura, agricultura, 

povoamento, palavras para o português..., registre essa pesquisa em seu caderno de história após 

fazer o cabeçalho. 

-ITALIANOS 

-JAPONESES 

-PORTUGUESES 

Em seu caderno de geografia (após fazer o cabeçalho) organize algumas das contribuições 

desses povos , que você já pesquisou (palavras,brincadeiras, danças,festas, alimentação,estados 

que ocuparam), por estado brasileiro ex: SP: Japoneses vieram para SP e se instalaram na região 

que hoje tem o nome de Liberdade, suas contribuições foram... 

 

A contribuição alemã para a formação da cultura brasileira 

A imigração e a colonização alemã no Brasil tiveram um importante papel no processo de 

diversificação da agricultura e no processo de urbanização e de industrialização, tendo 

influenciado, em grande parte, a arquitetura das cidades e, em suma, a paisagem físico-social 

brasileira. 

O imigrante alemão difundiu no Brasil a religião protestante e a arquitetura germânica; contribuiu 

para o desenvolvimento urbano e da agricultura familiar; introduziu no país o cultivo do trigo e a 

criação de suínos. Na colonização alemã, não se pode negar, está a origem da formação de um 

campesinato típico, marcado fortemente com traços da cultura camponesa da Europa Central. 

No domínio religioso, há de se reconhecer a influência dos pastores, padres e religiosos 

descendentes de alemães. Várias igrejas luteranas foram implantadas com a chegada dos 

https://drive.google.com/open?id=12qA2onfakj4hZd2zzi_v0tjV3Grhet3v


imigrantes e o próprio ritual católico adquiriu certas especificidades nas comunidades alemãs. 

A vida cultural dos imigrantes também teve um papel importante na formação da cultura brasileira, 

especialmente no que diz respeito a certos hábitos alimentares, encenações teatrais típicas, corais 

de igrejas, bandas de música e assim por diante. Exemplo característico é a Oktoberfest, que, a 

princípio, surgiu como uma forma de manifestação contra as atitudes tomadas pelo Estado Novo 

ao proibir atividades culturais que identificassem a germanidade. Hoje, ela é uma festa que 

simboliza a alegria alemã, tendo incorporado, com adaptações e modificações, a gastronomia, a 

música, a língua alemãs. 

FONTE: © 2020 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Sugestão de site para pesquisa https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento.html 

 

 

5º dia: Leitura com a família: Faça com sua família a leitura de um texto que você já tenha em 

casa ou acesse o link abaixo para ler a história: A casa sonolenta. 

https://drive.google.com/open?id=11vE7UiFgE0NANoEgiznnDrFzpIGfl_1C  

Ciências:  

Objetivo: Reconhecer os fungos e bactérias como seres vivos, identificando suas principais 

características. 

Contextualização: Em continuidade ao estudo sobre fungos e bactérias iniciado semana passada 

através do estudo sobre o coronavírus e sobre os seres vivos que habitam o corpo humano. 

Ler o texto e listar em seu caderno de ciências, após fazer o cabeçalho, onde podemos encontrar 

os fungos. 

 Faça uma experiência deixando um pedaço de pão dentro de um saco plástico por no mínimo 5 

dias e observe o que aconteceu, relate escrevendo em seu caderno o que aconteceu com a 

aparência do pão dia a dia da experiência. 

FUNGOS  

FUNGOS O fungo é um organismo simples, um ser vivo que não é planta nem animal. Entre os 

fungos mais conhecidos estão os cogumelos, o mofo, as trufas e as leveduras. Os fungos são 

encontrados no mundo todo, na água, no solo e no ar. Alguns fungos vivem em plantas e animais, 

mas todos se desenvolvem especialmente bem em regiões tropicais, de clima quente e úmido. 

Vento, água e insetos carregam os esporos, estruturas pequenas produzidas em grande 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento.html
https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento.html
https://drive.google.com/open?id=11vE7UiFgE0NANoEgiznnDrFzpIGfl_1C


quantidade por alguns organismos e com capacidade de gerar um novo indivíduo, que, ao 

encontrarem um lugar úmido, crescem e formam um novo fungo. São organismos heterótrofos, ou 

seja, não produzem o próprio alimento, dependem da ingestão de matéria orgânica, viva ou morta, 

para sobreviver. A maioria dos fungos se alimentam de matéria orgânica morta, realizando a 

decomposição. Esses fungos são chamados de saprófitos e são úteis para o meio ambiente, pois 

decompõem árvores mortas, restos de animais e outras matérias orgânicas sem vida. Os fungos 

saprófitos podem estragar alimentos, como pão, queijo, frutas e vegetais. Alguns deles danificam 

madeira, tecido, papel e couro. Muitos fungos são parasitas, causando doenças nos animais, no 

homem, e também nas plantas. As micoses são doenças provocadas por fungos, e vão desde 

frieiras nos dedos dos pés, até graves infecções nos órgãos internos. Alguns fungos não são 

nocivos. Muitos cogumelos e trufas, por exemplo, são comestíveis. O fermento usado para fazer 

pão é um tipo de fungo chamado levedura. Além disso, a penicilina e outros remédios chamados 

antibióticos, usados no combate à infecções, também provêm de fungos.  

Texto adaptado das fontes: 

https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/fungo/481334 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/fungos-o-que-sao-e-qual-e-a 

 

          Adaptação da atividade para alunos com necessidades especiais. Após a leitura, mais 

de uma vez, tentar responder as questões abaixo, o aluno oralmente, o responsável escreve 

no caderno do aluno ou o ajuda a escrever a resposta escolhida, é importante que o texto 

seja lido novamente toda vez que for responder uma nova pergunta e que não haja 

influência de quem está lendo na resposta do aluno. 

1- O QUE SÃO FUNGOS? 

A) UM SER VIVO QUE NÃO É PLANTA NEM ANIMAL 

B) UM TIPO DE ANIMAL 

C) UM TIPO DE PLANTA 

D) NENHUMA DAS ALTERNATIVAS 

 

2- OS FUNGOS SAPRÓFITOS SÃO ÚTEIS PORQUE... 

A) ESTRAGAM ALIMENTOS 

B) DECOMPÕEM ANIMAIS E ÁRVORES MORTAS 

C) SERVEM DE FERMENTO 

D) NENHUMA DAS ALTERNATIVAS 

 

3- QUAL É O EXEMPLO DE DOENÇAS CAUSADAS POR FUNGOS? 

A) COGUMELOS 

B) FERMENTO 

C) MICOSE 

https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/fungo/481334
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/fungos-o-que-sao-e-qual-e-a


D) TODAS AS ALTERNATIVAS 

 

4- QUAL FUNGO É COMESTÍVEL? 

A )PENICILINA 

B) LEVEDURA 

C) MICOSE 

D) NENHUMA DAS ALTERNATIVAS 

 

 

   

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO 

PRAÇA LAURO MICHELS, 30 CENTRO – DIADEMA - TEL: 4044-8598 

 

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.

  

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

brincadeira do contexto popular. 

 

Atividade 1: Jogo Stop 

Atividade 2: Mimica 

 

Atividade 1 

 

É um jogo de conhecimentos gerais. Ele é muito comum entre as crianças e até mesmo 

entre adultos, que consiste em desenhar-se uma tabela em tópicos em um papel para 

cada jogador. Cada coluna da tabela recebe o nome de uma categoria de palavras como 

animais, automóveis, nomes pessoais, cores etc., e cada linha representa uma rodada do jogo. Por 

ser uma brincadeira muito comum entre jovens, é muito praticada em períodos de recreação em 

ambientes escolares, entre grupos de amigos. 

 

Material: Papel, caneta ou lápis 

 

Como brincar: Não há número limite de jogadores, sendo que o mínimo é de dois. Inicialmente 

desenha-se uma tabela em um papel para cada jogador. Cada coluna recebe o nome de uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adultos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_cores


categoria de palavras. A partir daí, sorteia-se uma letra entre os jogadores. Podendo ser através de 

uma ordenação ou mesmo de contagem de dedos colados pelos jogadores Conta-se esses dedos 

por ordem alfabética, antes de colocá-los para a contagem se diz: ''Stop!'', a letra que calhar é a 

que se faz na tabela se o número passar de Z começa-se de novo no A (K, W e Y são opcionais e 

são normalmente excluídas pois na língua portuguesa usa-se poucas palavras com essas letras). 

Após a definição da letra, os participantes imediatamente têm que preencher uma linha inteira da 

tabela, com uma palavra (que comece com a letra sorteada) para cada coluna, devendo ser 

relacionada ao título daquela da mesma. O primeiro que conseguir preencher todas as colunas 

imediatamente grita: "Stop!", e assim os outros participantes interrompem o preenchimento de 

suas tabelas e assim inicia-se a análise das respostas e a contagem de pontos. Os jogadores 

dizem suas palavras ordenadamente em voz alta. Se mais de um jogador tiver escolhido a mesma 

palavra para um mesmo tópico, cada um leva metade da pontuação de um acerto. Há várias 

convenções para a contagem de pontos, mas é comum que se considere uma resposta válida 

única com valor de 10 pontos e uma repetição como sendo 05 pontos a intenção é escrever 

palavras fora do comum, embora saiba-se que isso é um risco, pois consome maior tempo. Ainda 

assim, escolher as primeiras palavras que surgem na cabeça para terminar o jogo mais depressa 

também é um risco, pois pode resultar em repetições. 

A vantagem em tentar ser rápido para dizer "Stop!" primeiro é que com sorte, a este ritmo os 

outros jogadores ainda não terão terminado suas colunas, o que garante a perda de vários pontos 

dos adversários. Um jogador só pode dizer "Stop” caso tenha preenchido todas as colunas, sem 

exceção. Pode-se anular ou cobrar penalidades sobre “Stop” falsos, mas isso é facultativo. No 

final, os jogadores somam seus pontos totais e após um número de rodadas aquele que tiver 

obtido mais pontos ganha. 

As colunas mais comuns são: nome (feminino ou masculino), cidade-estado-país (CEP), cor, 

alimento, animal, marcas, partes do corpo humano, objeto, carreiras, entre outras, dependendo da 

imaginação das pessoas que jogam. 

 

 

Imagem:https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/ 

 

https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/


 

Atividade 2 

O jogo da mímica é amplamente conhecido, muito simples de preparar e é muito divertido! Este 

jogo educativo estimula a criatividade e a imaginação. É uma excelente atividade se brincar em 

qualquer horário e local. 

Material: pequenos cartões de papel, caneta ou lápis. 

Como brincar:  

● Sente as crianças em círculo e peça a uma criança para escolher um cartão (sussurre a 

palavra ao ouvido se a criança ainda não souber ler, caso a criança já saiba ler deixe 

que a mesma realize); 

● Em seguida a criança mima a ação perante os colegas, que terão de adivinhar o que 

está a fazer; 

● O primeiro que adivinhar, será o próximo a fazer a mímica e assim sucessivamente. 

● Motive a criança a fazer gestos diferentes, não apenas aqueles que já conhecem. 

Dicas:  

Pode se escolher temas como nome de filmes, personagens, cenas cotidianas e tudo mais que a 

imaginação permitir. 

Já existem jogos específicos de mímica, como o Imagem e Ação da GROW, em vários níveis de 

dificuldades. 

 

 

Imagem:https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/ 

 

Benefícios quando se brinca de mímica 

Não subestime essa brincadeira. Ela é muito divertida e se arrasta por gerações. 

Independentemente da idade e local, a brincadeira rende momentos de muita descontração. Mas 

ela também rende desenvolvimento motor, memorização, desenvolvimento de linguagem não 

verbal, corporal e de criatividade. 

 

https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/


Referências bibliográficas: 

 

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

                          https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/ 

                          https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/ 

                          https://educamais.com/jogo-da-mimica/ 
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Aula de Arte – Professora Joy – Quarto 
 
 
Aos educandos e suas famílias, 
 
Algumas crianças precisarão de auxílio com a leitura das propostas e o registros poderão ser 
realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas). As crianças que não 
conseguirem escrever podem responder oralmente para a família. 
 
Boas atividades. 
 

     
   Jogo do Microfone  

 
Objetivo: Estabelecer uma reafirmação sobre a importância do FOCO (lugar onde se presta 

atenção). 
 

 
Contextualização : Após o Jogo do Nome realizamos um jogo que chamamos de Jogo do 
Microfone, onde cada estudante tinha que falar o seu próprio nome e passar o microfone para a 
pessoa ao seu lado. Cada vez que o microfone completava uma volta pela roda, um novo 
microfone era introduzido, ou seja, passamos de um foco para vários focos. 
Lembra que falei que os microfones eram de brinquedo, mas que faríamos esse jogo como se 
fossem reais? Lembra que quando tinha mais de um microfone era muito difícil entender o que o 
outro falava? 
 

 
Atividade 1: 

    Responda as perguntas abaixo:   
- Quantos microfones eram? 
- Quais eram as cores dos microfones? Tinha cores repetidas? 
- Com todos pessoas que seguravam os microfones falando ao mesmo tempo, era possível 

prestar atenção em todos? Por quê? 
  

 
Atividade 2:   

- Faça um registro, (pode ser um desenho feito com lápis de grafite e depois colorido com lápis 
de cor) de como era o microfone para você, e desenhe quantos microfones nós usamos. 

 

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-com-papel
https://demonstre.com/10-atividades-sobre-ana/
https://denisearagao.com.br/por-que-brincar-de-mimica/
https://educamais.com/jogo-da-mimica/
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Atividades de lingua portuguesa adaptadas  https://pnldf1.moderna.com.br/buritimais/ 
Atividades de matematica:  https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-matematica-4o-ano/ ; 
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https://drive.google.com/open?id=15608aR4JxFOVb56B2yONabSzOrjICe45 
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https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/fungo/481334 
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Texto de história e geografia: 
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s74vV6vZVX5msfaxRc29htvXOz4YpF81EIrFzXACswtDNDFnKdkyX3-

XbJlOTMuqW3TnYG0GjR9k8wpBDCVpPAQ4vj7GWbKjiYYdN30aeju4Ml8cOEGndlU7kt1qu0NRlIl
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