
Prezado Aluno, Prezada Aluna 

 
Ficaremos distantes da escola por mais um período.  Mas não estaremos parados. 

Enquanto combatemos a pandemia ficando em casa, temos que dar continuidade aos processos 
de aprendizagem.  Por isso, colocamos abaixo as atividades que vocês deverão realizar durante 
essa semana. São 16 atividades, divididas pelos componentes curriculares. 

Todas as atividades devem ser feitas no seu caderno. Você deve apresentar tudo 
finalizado para seu professor ou professora, no primeiro dia de volta às aulas. 
 

 

Objetivo: trabalhar com as estratégias de leitura. 

Em sala realizávamos leitura e interpretações de diversas fábulas. Vamos conhecer mais uma fábula? 

 

LEIA COM ATENÇÃO! 

 

O URSO E AS ABELHAS 

Um urso topou com uma árvore caída que servia de deposito de mel para 

um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das 

abelhas voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma 
picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso 
ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na 
esperança de destruir o tronco. A única coisa que conseguiu foi fazer o 
enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou 
porque mergulhou de cabeça num lago. 

MORAL: Mais vale suportar um só ferimento em silencio que perder o 

controle e acabar todo machucado. 

                                                (AAH, Russel; HIGTON, Bernard (Comp.). Fabulas de Esopo. Tradução Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia 

das Letrinhas.) 

 ATIVIDADE 1: 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS E BORRACHA. 

Entendendo a fábula: Agora em seu caderno, copie e responda as questões abaixo: 
 

01 – No trecho “A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele.” A palavra dele 
refere-se ao: 

(A) enxame.        (B) ninho.         (C) tronco.            (D) urso. 

 

02 – “O urso fugiu a toda velocidade...” quer dizer que o urso fugiu: 

(A) calmamente.                           (B) lentamente.        

(C) mansamente.                         (D) rapidamente.        
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03 – Para entender a história, é importante saber que o urso gosta de: 

(A) abelhas.        (B) trevos.         (C) tronco.          (D) mel. 

 

04 – Uma das abelhas do enxame picou o urso quando ele: 

(A)  Começou a farejar o tronco. 

(B) fugiu a toda velocidade. 

(C) mergulhou a cabeça num lago. 

(D) voltou do campo de trevos. 

05 – O enxame inteiro atacou o urso porque ele: 

(A) desapareceu num buraco. 

(B) ficou louco de raiva. 

(C) tentou destruir o ninho. 

(D) topou com uma árvore. 

 

06 – Escreva com suas palavras o que entendeu da moral da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo: Diferenciar os substantivos próprios de comuns. 

Em sala, estudamos sobre substantivo comum e substantivo próprio. Vamos relembrar este conteúdo! 

Leia com atenção o texto sobre substantivos e depois em seu caderno, escreva a atividade 1, 

organizando os nomes que estão no retângulo abaixo em duas colunas como mostra o exemplo.  

ATIVIDADE 2: 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS E BORRACHA. 

 

https://atividadespedagogicas.net/ 
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Objetivo: inferir sentido de palavras e expressões. 

A fábula A Cigarra e a formiga já estudamos anteriormente. Existem várias versões, mas todas trazem o 

mesmo ensinamento. Vamos conhecer mais uma versão dessa fábula? 

ATIVIDADE 3: Leia e copie a fábula em seu caderno, completando as lacunas com as palavras do 

retângulo abaixo: 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS E BORRACHA. 

 

https://revistazunai.com.br/ 
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Objetivo: Grafar palavras utilizando as regras 

Você já observou que uma letra pode ter sons diferentes? Vamos ler e observar com atenção os sons 

diferentes que a letra S possui.   

ATIVIDADE 4:  Leia  com atenção a tabela abaixo:

 

Agora copie em seu caderno as palavras abaixo, completando com s ou ss.  

 

https://br.pinterest.com 
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https://br.pinterest.com/pin/632966922601205371/


 

Objetivo: Produzir gênero fábula do ponto de vista da coerência textual 

Objetivo: Reescrever uma fábula conhecida. 

Você já deve ter escutado a fábula A Raposa e as uvas. Através das imagens abaixo, você poderá 

escrever com suas palavras essa fábula. Lembre-se que as fábulas possuem um ensinamento, com uma 

moral no final. 

ATIVIDADE 5:  Observe as gravuras e escreva frases em seu caderno: 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS E BORRACHA. 

 

https://br.pinterest.com 

 

Objetivo: Reescrever uma fábula conhecida. 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS E BORRACHA. 

ATIVIDADE 6:  Produza em seu caderno uma fábula, de acordo coma ilustração acima: 
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https://br.pinterest.com/pin/632966922601205371/


 

 

OBJETIVO: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de 

parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 

Em sala, utilizávamos diferentes estratégias para resolver problemas de multiplicação: soma das parcelas iguais. 

Vamos utilizar essa técnica e resolver os problemas abaixo: 

 

ATIVIDADE 7:  Observe com atenção as informações da tabela abaixo. 
 

Quantidade de pacotes Quantidade de bolinhas 

1 4 

2  

3  

4  

5  

6  

 

Agora copie as perguntas abaixo em seu caderno. 
 Sabendo que cada pacote tem 4 bolinhas, responda em seu caderno: 

 

a) Em 2 pacotes teremos quantas bolinhas? 

 

b) Em 3 pacotes teremos quantas bolinhas? 

 

 

c) Em 4 pacotes teremos quantas bolinhas? 

 

d) Em 5 pacotes teremos quantas bolinhas? 

 

 

e) Em 6 pacotes teremos quantas bolinhas? 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 



Observe a próxima tabela: 

Quantidade de caixa de 

balas 
balas de morango 

1 20 

2  

3  

4  

5  

6  

 

PARA ESTA ATIVIDADE VOCÊ IRÁ PRECISAR DO SEU CARDERNO, LÁPIS E BORRACHA. 

Agora copie as perguntas abaixo em seu caderno. 

 Em uma caixa de bala, há 20 balas de morango. Responda as questões abaixo 

com as informações necessárias, de acordo com a tabela: 

 

a) Em 2 caixas teremos quantos balas? 

 

 

b) Em 3 caixas teremos quantos balas? 

 

c) Em 4 caixas teremos quantos balas? 

 

 

d) Em 5 caixas teremos quantos balas? 

 

e) Em 6 caixas teremos quantos balas? 

 

 

f) Em 7 caixas teremos quantos balas? 

 

 

 Agora descreva em seu caderno como você conseguiu completar as 

informações das tabelas acima. 

 

 

 



 

 Objetivo:  

 Identificar alguns tipos de relógios.  

 Reconhecer os relógios digitais e analógicos. 

Em nosso cotidiano, utilizamos diversos tipos de relógios, que nos auxiliam a medir o tempo. Vamos 

conhecer um pouco mais sobre este assunto.  

Leia os ditados populares abaixo com atenção. 

 

“O TEMPO VOA”. 

“TEMPO É DINHEIRO”. 

“NÃO DEIXE PARA AMANHÃ O QUE SE PODE FAZER HOJE”. 

“CADA COISA A SEU TEMPO”. 

“NADA COMO UM DIA APÓS O OUTRO”. 

“O TEMPO É O MELHOR REMÉDIO” 

“ANTES TARDE DO QUE NUNCA”. 

“É MELHOR PERDER UM MINUTO NA VIDA DO QUE A VIDA EM UM MINUTO”. 

As palavras destacadas: TEMPO, AMANHÃ, DIA, TARDE, NUNCA E MINUTO, estão associados a 

palavra TEMPO que por sua vez se refere a medida arbitrária da duração das coisas (significado da 

palavra tempo no dicionário Aurélio online).  

 O TEMPO pode ser medido, como por exemplo: O que é possível fazer durante um dia? Por uma 

hora? 

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula 

ATIVIDADE 8:   

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS E BORRACHA. 

 Copie em seu caderno as perguntas abaixo e responda: 

 

a) O que você consegue fazer em 1 minuto? 

 

b) E em 1 segundo? 

 

 

c) Quanto tempo você gasta para ir de sua casa até a escola? 

 

 

d) Quantas horas por dia você fica na escola? 

 

 

MATEMÁTICA 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula


PARA SABER UM POUCO MAIS E ENTENDER MELHOR, LEIA O TEXTO INFORMATIVO 

ABAIXO: 

O tempo pode ser dividido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas em minutos 

e os minutos em segundos. 

O relógio serve para marcar essas medidas.  

Vamos conhecer algumas formas de marcar o tempo: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f) 
  

g)  

h)  

i)  

j)  

k) 
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https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http://historiapensante.blogspot.com/2013/03/instrumentos-uados-para-medicao-do-tempo.html&psig=AOvVaw1LTMb9TZFZ6ASyxJlwxnl8&ust=1585401889453000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiN5OXguugCFQAAAAAdAAAAABAD
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CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE 8:   

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, 

LÁPIS E BORRACHA. 

 Agora em seu caderno relacione as letras com o nome correto 

de cada maneira de marcar o tempo. Você pode utilizar o 

banco de palavras abaixo: 

 

 

 

 

 

 FAÇA EM SEU CADER IGUAL O EXEMPLO ABAIXO: 

 

A) RELÓGIO DE SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ PODE ACESSAR O LINK ABAIXO PARA APRENDER MAIS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIVug5kvzhw  

 

 

 

 

 

RELÓGIO DE ÁGUA – CRONÔMETRO DIGITAL – AMPULHETA – RELÓGIO DE PÊNDULO – 

DESPERATDOR DE ANALÓGICO – RELÓGIO DE PULSO DIGITAL – RELÓGIO DE PULSO ANALÓGICO - 

DESPERTADOR DIGITAL – RELÓGIO DE SOL – CRONÔMETRO ANALÓGICO – RELÓGIO DE PAREDE 

ANALÓGICO. 

https://www.youtube.com/watch?v=WIVug5kvzhw


Objetivos: 

 Reconhecer as características dos polígonos, distinguindo-os dos não 

polígonos. 

 

Em nosso cotidiano, conseguimos identificar diversos objetos que possuem 

semelhanças com as formas geométricas planas. Então vamos conhecer um 

pouco desses conceitos geométricos. 

 

ATIVIDADE 9: OBSERVE AS FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS ABAIXO. 

 Você conhece essas figuras? 

 

 

 

   TRIÂNGULO        RETÂNGULO                      QUADRADO        CÍRCULO 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, 

LÁPIS E BORRACHA. 

 Copie as perguntas abaixo em seu caderno e responda: 

 

a) Quais dessas figuras são formadas por apenas retas? 

 

b) Qual dessas figuras é formada por curvas? 

 

 

c) Qual dessas figuras tem 3 lados? 

 

d) Quais dessas figuras possuem 4 lados? 

 

 

e) Qual a diferença de um quadrado e um retângulo? 

 

 

 

APENAS LEIA O TEXTO ABAIXO PARA SABER O SIGNIFICADO DE 

POLÍGONO E NÃO POLÍGONO. 

  

MATEMÁTICA 



 O que é um Polígono: 

Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada formada por segmentos 
de retas, chamados de lados. De acordo com a quantidade de lados que as formam 
estas figuras possuem nomes e formatos diferentes. 
Uma característica importante para reconhecer um polígono é saber que seus 
segmentos de retas nunca se cruzam, exceto nas extremidades. 
 

 
Polígonos formados por 3 (triângulo), 4 (quadrilátero), 5 (pentágono) e 6 (hexágono) segmentos de 
reta 
 

 Não polígono 

Os não polígonos são figuras geométricas semelhantes aos polígonos, mas que não 

possuem todos os elementos que os caracterizam. 

A figura geométrica não será um polígono caso se enquadre em uma destas 
situações: 

 se possuir pelo menos um cruzamento de retas. 
 se possuir curvas. 

 

Não polígono 

Fonte: https://www.significados.com.br/poligono/  

https://www.significados.com.br/poligono/


VOCÊ TEMBÉM PODE ACESSAR O LINK ABAIXO PARA SABER UM 

POUCO MAIS SOBRE POLÍGONOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws 

 

OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

AGORA PEGUE SEU CADERNO! 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, 

LÁPIS E BORRACHA. 

 Relacione em seu caderno as figuras acima como: Polígonos e Não 

Polígonos. Faça igual o exemplo abaixo: 

 

 

EXEMPLO: FIGURA 1 – NÃO POLÍGONO 

 

  

 

1    2 3 4 

5 

6 7 8 

11 

12 

9 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws


Objetivo: Resolver problemas com números naturais envolvendo adição, subtração 

e multiplicação, utilizando estratégias diversas. 

 

Em nosso dia a dia, nos deparamos com situações que envolvem noções 

matemáticas, ou necessitam de estratégias que sejam capazes de 

solucionar tais problemas. Então vamos desenvolver um pouco mais essas 

habilidades.  

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, 

LÁPIS E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 10: Copie em seu caderno os problemas abaixo e resolva-

os. Leia com muita atenção cada problema. 

 

1. EM UMA ESCOLA HÁ 7 TURMAS DO 4ºANO. EM CADA TURMA 

HÁ 32 ALUNOS. QUANTOS ALUNOS DO 4ºANO EXISTEM NESTA 

ESCOLA? 

2. NESTA MESMA ESCOLA, ALGUNS ALUNOS O 4ºANO ESTUDAM 

DE MANHÃ E OUTROS NO PERÍODO DA TARDE. SABE-SE QUE 

3 TURMAS DO 4º ANO ESTUDAM DE MANHÃ E 4 TURMAS NO 

PERÍODO DA TARDE. QUANTOS ALUNOS DO 4ºANO ESTUDAM 

DE MANHÃ?  

3. E QUANTOS ALUNOS DO 4º ANO ESTUDAM NO PERÍODO DA 

TARDE? 

4. EM UM DIA DE CHUVA, FALTARAM 63 CRIANÇAS DO 4º ANO NO 

PERÍODO DA MANHÃ. QUANTAS CRIANÇAS DO 4ºANO DA 

MANHÃ FORAM PARA ESCOLA NESTE DIA? 

5. JÁ NO PERÍODO DA TARDE, FALTARAM 58 CRIANÇAS DO 

4ºANO. QUANTAS CRIANÇAS DO 4º ANO DO PERÍODO DA 

TARDE FORAM PARA ESCOLA? 

6. E QUANTAS CRIANÇAS DO 4º ANO FALTARAM NOS DOIS 

PERÍODOS JUNTOS? 

7. A PROFESSORA DE UMA TURMA DO 4ºANO, RESOLVEU 

PRESENTEAR OS ALUNOS COM BALAS. ELA QUER DAR 5 

BALAS PARA CADA CRIANÇA. QUANTAS BALAS A 

PROFESSORA DEVE COMPRAR PARA PODER DAR A MESMA 

QUANTIDADE DE BALA PARA CADA CRIANÇA?  

 

 

 

 

MATEMÁTICA 



 

Objetivo: identificar os pontos cardeais e entender como se localizar 

através da orientação solar. 

Ainda falando sobre o sistema solar, e estudando um pouco mais sobre o 

Sol, vocês sabiam que podemos obter direções e nos localizar pelo sol? 

ATIVIDADE 11: Leia o texto com atenção! 

 Fonte: PESSÔA, Karina; FAVALLI, Leonel. Novo Pitanguá: ciências. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 

116 

 

 

CIÊNCIAS 



Assista os vídeos dos links abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g 

https://www.youtube.com/watch?v=q1WytQXl-uI 

 

Agora vamos ver se você entendeu: 

 

1 - Copie o texto em seu caderno, preenchendo os espaços com uma das 

palavras abaixo, depois leia o texto e veja se faz sentido: 

 

LESTE NORTE OESTE 

ESTRELA AQUECE NASCENTE 

ILUMINA POENTE SUL 

 

 

 

 

O Sol é a __________ mais próxima da Terra, nosso planeta. É a energia 

do Sol que ________ e __________ a Terra. Sem o Sol, seria impossível a 

vida em nosso planeta. 

Para você se orientar pelo Sol, precisa saber onde aparece ou 

desaparece todos os dias. 

A direção que ele nasce todos os dias chama-se ____________ ou 

______________. 

A direção que ele se põe todos os dias chama-se ___________ ou 

______________. 

Sabendo onde estão o leste e o oeste, conseguimos determinar o 

____________ e o __________. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g
https://www.youtube.com/watch?v=q1WytQXl-uI


2 – Observe a imagem e responda: 

 

Fonte: SlideShare – disponível em: < 

https://pt.slideshare.net/anacarolinanascimento50746/atividades-escola-arte-das-letra-37852309> Acesso 

em março, 2020. 

 

Levando em consideração que o sol nasce do lado da banca de frutas, 

identifique as direções de cada estabelecimento: 

 

EXEMPLO: PADARIA – centro 

a) HOSPITAL –  

b) BANCA DE FRUTAS –  

c) MERCADO –  

d) ESCOLA –  

 

 

https://pt.slideshare.net/anacarolinanascimento50746/atividades-escola-arte-das-letra-37852309


Objetivo: ampliar conhecimentos sobre o Sistema Solar, compreendendo 

como ele se formou. 

ATIVIDADE 12: Leia o texto abaixo com atenção! 

 

 

 

        De acordo com astrônomos, a formação do Sistema 

Solar aconteceu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos 

e ele foi formado a partir de uma mesma nuvem de poeira 

e gás. Em algum momento, ocorreu um colapso da 

nuvem, o que provocou um desequilíbrio de gravidade. 

Assim teve início a formação do Sistema Solar. 

 

           O texto fala que o Sistema Solar teve início a partir de uma mesma 

nuvem de poeira e gás. Essa nuvem tem um nome específico. Descubra qual 

é, relacionando os símbolos à legenda de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

 

A 

 

B 

 

E 

 

I 

 

L 

 

M 

 

N 

 

O 

 

P 

 

R 

 

S 

 

T 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 



               

 

  Objetivo: Reconhecer as diferenças entre fontes materiais e imateriais, e  

Identificar diferentes tipos de fontes históricas, com ênfase nas fontes escritas, 

visuais e orais.  

Objetivo: Identificar as fontes históricas e a importância para o 

historiador. 

 

Leia o texto abaixo com atenção! 

 

Fontes Históricas 

Em virtude a aula anterior, iremos relembrar que para pesquisar alguns temas 

e analisar vestígios, o historiador precisa da ajuda de outros profissionais, como os 

arqueólogos. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram diversos objetos, 

como instrumentos feitos de ossos e pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de 

fogueiras, adornos etc. 

Por meio da análise dessas marcas, o historiador pode descobrir como as 

sociedades se organizavam, quais eram seus hábitos alimentares, os costumes 

religiosos, as formas de se vestir e as maneiras de se vestir. 

As fontes históricas podem ser classificadas em: 

 Fontes materiais: referem-se aos objetos produzidos por uma sociedade, 

como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos 

escritos, construções etc. 

 Fontes imateriais: são fontes que não tem um suporte físico, mas também 

parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em 

geração, como músicas, lendas, tradições, costumes etc. 

            

 
Escavação arqueológica  no 

município de Urubici, estado  

de Santa Catarina,2016. 

Grupo folclórico, 

município de São Paulo, 

estado de São Paulo 

2016. 

Réplica de um calendário 

produzido pelos Astecas, 

povo que viveu entre os 

anos de 1300 e 1600 na 

região onde hoje se localiza 

0 México. 

HISTÓRIA 



 

É possível fazer também outro tipo de classificação das fontes históricas: 

 Fontes escritas: são documentos escritos como cartas, livros, certidões de 

nascimento, diários, escrituras, relatos de viagens etc. 

 Fontes visuais: são imagens e representações produzidas por uma 

sociedade, como pinturas rupestres, obras de arte, filmes, fotografias etc. 

 Fontes orais: são as produções sonoras, como músicas, cantigas, lendas, 

discos, entrevistas gravadas, depoimentos de pessoas, etc. 

 

                 

  

 

Fonte: Livro didático, Buriti mais/História/4º ano/pp.12 e 13. 

ATIVIDADE 13: Agora copie as atividades em seu caderno e responda: 

a) Explique o que são fontes históricas e por que são importantes  para  o 

historiador 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 b) Encontre   no diagrama abaixo seis fontes históricas. 

M     F     R     E     V     I     S     T     A     I     A     V     L     Q     M     I     H     I     U     A     B     A 

W    A     A     M   A     H     I    C     A     N    T     I     G     A     N     P     N     L     I       V     R     0    

D    E     S      E     N    H    O    I     M     V    L    P     A      F      I      L     M     E     O     E     A     V      

K    M    T     S      O     V    X    U    Z      M   Ú   S      I      C     O      A     G     K      S     B     U     A  

      

Manuscrito asteca feito nos 

anos 1500, em papel. 

Pintura rupestre feita há 

mais de 20.000 anos, 

município de São 

Raimundo Nonato, estado  

do Piauí,2015. 

A moça de brinco de pérola, 

de Johannes Vermeer , óleo 

sobre tela,44,5 x 39 cm, 

1665. 



  

Objetivo: Conhecer a representação cronológica do tempo. 

Objetivo: Reconhecer os acontecimentos históricos na linha do tempo. 

 

Leia o texto abaixo com atenção! 

O tempo na História 

                    O tempo histórico relaciona diretamente com os grupos humanos, que muitas 

vezes promovem as mudanças sociais e, outras vezes, são modificados por elas. 

 Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou um marco para 

contar a sua história. Em nossos estudos de História, por exemplo, contamos o 

tempo a partir do nascimento de Cristo. Os anos e os séculos anteriores  a  seu 

nascimento são escritos com a.C. (antes de Cristo) depois da data. As datas que 

vierem após seu nascimento não precisam ser escritas com as letras d.C.(depois de 

Cristo), basta escrever o ano. 

Além desse marco, em muitas datas históricas utilizam algarismos romanos, 

como no caso de registrar os séculos. Como não existe o ano zero, do ano 1 ao ano 

100, denomina-se século I. Do ano 101 ao ano 200, designa-se ll, e assim por 

diante. 

 

                          

                                  

       

 

 

1500 

No século XV, os 

portugueses  

chegaram às terras 

que mais tarde 

seriam  chamadas 

de Brasil. 

1945 

A segunda Guerra 

Mundial , ocorrida 

na primeira 

metade do século 

XX, foi o conflito 

mais violento da 

história da 

humanidade e 

durou cerca de 6 

anos. 

HISTÓRIA 



 

Fonte: Livro didático, Buriti mais/História/4º ano/pp.16 e 17. 

Sugestão de Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=c8qh8o0WtXA 

ATIVIDADE 14:  Copie a atividade em seu caderno e responda. 

Agora faça em seu caderno uma linha do tempo de sua vida, contando desde o 

seu nascimento até os dias de hoje. Marque em ordem cronológica os 

momentos mais importantes para você.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8qh8o0WtXA


 

OBJETIVO: Localizar o Brasil nos hemisférios. 

Olá, através da leitura do texto abaixo, você compreenderá o que são paralelos 

e meridianos e também conseguirá localizar o Brasil nos hemisférios. Vamos 

lá? 

Leia o texto abaixo com atenção! 

PARALELOS E MERIDIANO 

 

 Você já reparou que existem várias linhas traçadas no globo em diversos 

mapas? 

                

 

Você sabe o que são essas linhas e para que servem? 
As linhas traçadas no globo e nos mapas são os paralelos e meridianos. 

Essas linhas são traçadas para facilitar a localização de qualquer  lugar na 
superfície do planeta. Elas são chamadas de linhas imaginárias. 

Os paralelos são as linhas traçadas paralelamente à linha do Equador e 
os meridianos são as linhas traçadas de um pólo a outro. 
 

 

 

GEOGRAFIA 



PARALELOS 

A Linha do Equador é o paralelo que divide a Terra em dois hemisférios: 

Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. 

 

 

 

 

Como você pode observar através da figura acima, o paralelo  Linha do 
Equador divide o nosso planeta no meio. Tudo o que fica acima da linha do 
Equador, está localizado no Hemisfério Norte, e o que fica abaixo da linha do 
Equador , está localizado no Hemisfério Sul. 
 

 

  

 

 

 

 

  

LINHA DO EQUADO

 

HEMISFÉRIO NORTE 

 

HEMISFÉRIO SUL 

CURIOSIDADE CHEGANDO!!!!! 

Você sabe o que significa a palavra hemisfério? 

HEMI= metade 

FÉRIO= esfera 

Hemisfério, então, significa metade de uma esfera.  

Nosso planeta tem a forma de uma esfera, certo? E os hemisférios a dividem ao 

meio. 



 
Os principais paralelos são: a Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, 

Trópico de Câncer, Círculo Polar  Ártico e Círculo Polar Antártico. 
 

 

MERIDIANOS 

 O principal meridiano é o de Greenwich. Ele divide a Terra e, 

Hemisfério Ocidental ou Hemisfério Oeste e Hemisfério Oriental ou Hemisfério 

Leste. 

 

ENTÃO... 

 
 

 

MERIDIANO DE GREENWICH 

 

 HEMISFÉRIO OCIDENTAL OU 

HEMISFÉRIO LESTE 

HEMISFÉRIO OCIDENTAL OU 

HEMISFEÉRIO OESTE 



O paralelo Linha do Equador divide a Terra em Hemisfério Sul e 
Hemisfério Norte. 

E o Meridiano de Greenwich divide a Terra em: Hemisfério Ocidental ou 
Hemisfério Oeste e Hemisfério Oriental ou Hemisfério Leste. 
 

 

                    

Veja, então , como fica o Brasil nessa divisão: 
 

Aqui está o nosso país, e pelo paralelo Linha do Equador, a maior parte dele 

encontra-se no Hemisfério Sul.  

  

 

 

 

 

MERIDIANO PARALELO 

Aqui está o nosso 
país, e pelo paralelo 
Linha do Equador, a 
maior parte dele 
encontra-se no 
Hemisfério Sul. 

Aqui está o nosso 
país, e pelo Meridiano de 
Greenwich, ele encontra-
se no Hemisf 



ATIVIDADE 15: 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, 

LÁPIS E BORRACHA. 

 

 Com base na leitura do texto assinale as alternativas corretas:  
 

a) A primeira linha que corta a terra ao meio no sentido horizontal 
chama-se: 

 

 Paralelos 

 Hemisfério 

 Linha do Equador  

 
b) Os principais paralelos são: 

 

 

 Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer e Círculo Polar Antártico, 

Trópico de Capricórnio. 

 Planisférios e continentes, hemisfério sul e hemisfério norte. 

 Latitude e Longitude. 

 

c) Copie as frases a seguir em seu caderno e as complete: 

 

 Em relação à Linha do Equador, a maior parte do território brasileiro 
localiza-se  
no hemisfério _____________________________________________. 
 

 Apenas uma pequena porção do território brasileiro localiza-se  
no hemisfério_____________________________________________. 
 

 Em relação ao Meridiano de Greenwich, todo o território brasileiro 
localiza-se  
no hemisfério_____________________________________________  
 

d)Complete:  

 As linhas imaginárias que circundam a terra são chamadas 
de_________________ e ____________________. 

 O principal meridiano é o  . 

    é a metade de uma esfera. 
 

 

 

 



 

OBJETIVO: Conhecer os maiores países do mundo e a história da 

configuração territorial do país. 

Leia o texto abaixo com atenção! 

A EXTENSÃO TERRITORIAL E OS LIMITES DO BRASIL 

Você já estudou que o Brasil está localizado na América e 
provalvelmente, consegue identificar o território brasileiro nos mapas com certa 
facilidade, não é mesmo? 

O Brasil tem uma área territorial de 8. 515.767(oito milhões, quinhentos 
equinze mil e setecentos e sessenta e seta quilômetros quadrados). A grande 
extensão do nosso país e o fato de você já conhecer  a sua configuração 
territorial (forma do território) facilitam a identificação do Brasil no planisfério 
(mapa que representa toda a superfície terrestre).  

Observe o planisfério abaixo: 
 
CANADÁ

 
 
 
 
O Brasil é o quinto país do mundo. Mas nem sempre foi assim. 
A extensão e os limites do nosso país foram se formando ao longo do 

tempo, desde a chegada dos colonizadores. 
A partir do fim do século XV (quinze) , a América foi colonizada por 

franceses e por ingleses. 
Os espanhóis colonizaram terras da faixa ocidental da América do Sul, 

grande parte das terras e ilhas da América Central e do atual México. 
Os portugueses colonizaram terras na parte oriental da América do Sul, 

que atualmente correspondem às terras brasileiras. 

GEOGRAFIA 



 
 

ATIVIDADE 16: 
 O planisfério a seguir mostra os cinco países mais extensos. Quais são 

eles?  Escreva em caderno. Observe o modelo abaixo: 

 

 

 

 

1º)  

2º) 

3º) 

4º) 

5º) Brasil 

Fontes utilizadas no trabalho: 

 Textos retirados do livro Buriti Mais/Geografia/4º ano.  

 Mapas: https://br.pinterest.com/pin/656118239442257732/ 

 www.professorajuce.blogspot.com/: 

 Livro Buriti Mais/Geografia/4º ano. 

 DVD manual do professor/Buriti Mais/Geografia/4º ano 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/656118239442257732/


EMEB PROFESSORA FABÍOLA DE LIMA GOYANO 

SEMANA DE 30/03 a 03/04/2020 

Atividades de ARTE - Profª ROSI 

 

Aos educandos e suas famílias. 

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 atividades realizadas neste 

período. 

Boas atividades!  

Até breve! 

 

ATIVIDADES 4º ANO. 

OBJETIVO: Compreender a comunicação humana por meio de expressões artísticas, 
como a música, a dança e o teatro. 

Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, vídeos e fotografias). 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola você participou de atividades nas quais você precisou 
fazer uso das cores primarias e cores secundarias para desenvolver suas atividades. 

ATIVIDADES: Em uma folha sulfite ou no seu caderno coloque o lápis no centro da 
folha, fazendo movimentos circulares para a esquerda, direita, para cima e para baixo 
pedindo a um de seus familiares que conte ate 10 do inicio da atividade e diga parou 
quando chegar ao 10,Faça um pontinho onde parou seu desenho e ligue com um traço 
onde iniciou fechando assim o seu desenho. Utilize cores primarias e cores secundarias 
para colorir seus desenhos. Lembre-se só pode repetir cores umas longe das outras. 

 

 

 

 



                   EMEB PROFESSORA FABÍOLA DE LIMA GOYANO 

 

                                      PROFESSOR: ANTONIO BENEDITO CAVALCANTE DE 

SOUSA 

 

                                      ATIVIDADE PARA O 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

II 

      

    ATIVIDADE: OBJETO AO ALVO 

 

    Objetivo: desenvolver a coordenação óculo manual. Que é a habilidade que nos 

permite realizar ações que requerem o uso simultâneo dos olhos e as mãos, como uma 

atividade que usa a informação captada por nossos olhos (percepção visual e espacial) 

para guiar a nossas mãos e fazer um movimento. 

   

   Materiais necessários: caixas de papelão, baldes, bacias, bolas, ursos de pelúcia, 

bolinhas de papel, objetos que não quebrem ou danifiquem e venda. 

 

    Descrição da atividade: pegue uma caixa de papelão, balde ou bacia e coloque a certa 

distância. Pegue objetos disponíveis na sua casa, podem ser bolas, ursos de pelúcia, 

bolinha de papel enfim, objetos que não quebrem, façam arremessos tentando acertar 

dentro do recipiente. Façam por equipe ou individual e vejam quem consegue acertar o 

maior número de vezes. Pode anotar em um caderno e fazer uma competição entre as 

pessoas participantes. Distância e altura podem ser modificadas. Depois de tudo isso 

pode dificultar a brincadeira fazendo com os olhos vendados. Agora que brincaram, 

relatem no caderno como foi realizar em atividade em família. 

 

 

                                                                    DIADEMA, 06 DE ABRIL DE 2020 
 

 


