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  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. Essas              
atividades são previstas para os dias a partir de 27-04 a 30-04. 

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

proposta.  
● 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. 
 

Boa semana, bom estudo!!!!! 

 
Em seu caderno, realize o cabeçalho todos os dias seguindo o modelo no quadro abaixo: 
 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: ___________ TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

 
 

Disciplina: Língua Portuguesa 
 
Objetivos:  - Ampliar o repertório de fábulas. 

- Analisar a finalidade e o conteúdo temático das fábulas. 

- Observar alguns elementos que constituem o conteúdo temático: tom de ensinamento           

moral ou crítica; as personagens relacionadas ao enredo;  

 

Contextualização: Retomada de conteúdo já de conhecimento prévio dos alunos, para trabalhar            

a compreensão textual e diferentes gêneros; 



Atividade 1 
Copie os textos e atividades abaixo em seu caderno: 

 
FÁBULA 

É um gênero textual, que tem como principais características: texto curto, personagens             

são animais que falam como humanos, é uma história que tem o objetivo de transmitir um                

ensinamento e, que pra isso, sempre traz em seu final, uma moral. 

 

Leia com muita atenção a Fábula: 
 

A CIGARRA E A FORMIGA 
 

A cigarra, sem pensar 

em guardar,  

a cantar passou o verão. 

Eis que chega o inverno, e então, 

sem provisão na despensa, 

como saída ela pensa 

em recorrer a uma amiga: 

sua vizinha, a formiga, 

pedindo a ela, emprestado, 

algum grão, qualquer bocado, 

até o bom tempo voltar. 

“Antes de agosto chegar, 

pode estar certa a Senhora: 

pago com juros, sem mora.” 

Obsequiosa, certamente, 

a formiga não seria. 

“Que fizeste até outro dia?” 

“Eu cantava, sim Senhora, 

noite e dia sem tristeza.” 

“Tu cantavas? Que beleza! 

Muito bem: pois dança, agora...” 

 

(La Fontaine, Jean de. Fábulas de La Fontaine. Tradução de Milton Amado e Eugênio  

Amado. Belo Horizonte: Villa Rica Editoras Reunidas Ltda., 1992. v. I, p. 743-744.) 

 
Fonte: Livro Ler e Escrever página 46. 
 



 
Copie as questões e responda em seu caderno: 
 
1- Quem são as personagens da história? 
R: 
 
2- Como cada uma é descrita? 
R: 
 
3- O que acontece com elas? 
R: 
 
4- Qual a moral da fábula? 
R: 
 
5- Releia o texto e sinalize conforme a comanda : Destaque com lápis de cor amarelo as falas do 

narrador; (sublinhar/ traçar abaixo da escrita);  

Use o lápis de cor laranja para destacar as falas da formiga . 

Use o lápis de cor verde para destacar as falas da cigarra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade adaptada para alunos com necessidades de aprendizagens especiais. 

 



 
Em seu caderno coloque a história em sequência usando números e frases ou palavras para 
cada cena, se conseguir pode desenhar. 😉 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Atividade 2 
A RAPOSA E O CORVO 

 

       Um dia um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico 

quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um 

jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para 

cima e disse: 

        — Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores 

maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não 

há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. 

          Ouvindo aquilo o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia 

cantar, abriu o bico e soltou um sonoro “Cróóó!”. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa 

abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: 

          — Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência! 

Moral: Cuidado com quem muito elogia. 
 

(Ash, Russell; Higton, Bernard (Comp.). Fábulas de Esopo. Tradução de Heloisa Jahn.  
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1990. p. 61) 
 
Copie as questões e responda em seu caderno observando o texto😉 
 
1. Sobre as personagens: 
 
a. Escreva a característica atribuída ao corvo: 
R:  
 
b.  A característica atribuída à raposa: 
R: 
 
c. Qual das duas personagens você se identificou? Por que? 
R: 
 
2. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula 
demonstraram essas características da personagem? Expliquem. 
R: 
 
3. Essa fábula também termina com uma moral. Releiam-na e respondam: 
 
a. Vocês concordam com ela? Por quê? 
R: 
 
b. Seria possível apresentarmos uma outra moral? Escrevam-na nas linhas abaixo. 
R: 
 
 
Fonte: Livro Ler e Escrever páginas 56/57. 
 



ATIVIDADE ADAPTADA DA FÁBULA 

 

Com o auxílio de um adulto, leia a fábula acima " A RAPOSA E O CORVO" ou se preferir como 
sugestão acesse o link https://youtu.be/hIFg1YYurpI e divirta se 😉 

Fonte YouTube Crianças Inteligentes. 

 

Enumere a sequência da fábula e reconte oralmente a história. Em seu caderno escreva uma frase sobre 
cada quadrinho. Bons estudos 😃 

 

 

 “A RAPOSA E O CORVO" 

 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/579134833310724383/. 

https://youtu.be/hIFg1YYurpI
https://br.pinterest.com/pin/579134833310724383/


 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: ___________ TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

 

Disciplina: Matemática 

Objetivos: - Possibilitar aos alunos mobilizar conhecimentos; 

- Desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão a seu alcance.O            

aprendizado de estratégias auxilia o aluno a enfrentar novas situações  

 

Contextualização: Retomar aprendizado de estratégias ,que auxilia o aluno a enfrentar novas            

situações em outras áreas do conhecimento. 

 

Copie as situações Problema em seu caderno e resolva-as😉 

Aos alunos que levaram o livro Emai para casa, resolver as questões no próprio livro nas                

páginas marcadas na atividade. Bons estudos😃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonte: Livro Emai Volume 1 Quarto Ano Páginas 31, 32 e 33 

 



 

 



Atividade Adaptadas  

Fonte:https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matemática-1o-ano/amp/ 

 

1.Em seu caderno desenhe ou escreva os nomes dos animais abaixo e use algarismos              

para escrever o número que representa a quantidade de animais que há em cada              

cena. 

      

  

  

 

  

 

 

 

 

 



 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: ___________ TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

 

Disciplina: História 

Objetivo: Compreender as noções de mudanças, permanências e níveis de temporalidade. 

Contextualização: estudar história e os acontecimentos de curta, média e longa duração. 

Atividade 1: 
 
Se estiver com seu livro de história abra na página 10 e leia o texto “O estudo da história”. Se não 
estiver leia o texto que está anexo abaixo:

 
 



APÓS A LEITURA DO TEXTO RESPONDA EM SEU CADERNO: 

 

a) Qual a importância de se estudar o passado? 

R: 

b)Qual a função do historiador? 

R: 

c) Observando as figuras acima cite o que você observou que tem: 

 

1-curta duração: 

R: 

2-média duração: 

R: 

3-longa duração:  

R: 

d) Faça uma linha do tempo e nela cite acontecimentos importantes da sua vida. 

 

 

REFERÊNCIA:Buriti Mais História 4°ano  

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 2 

Objetivo: Reconhecer as diferenças entre fontes materiais e imateriais e identificar diferentes            

fontes históricas. 

Contextualização: A importância de conhecermos o passado nos ajudará a entender nossa            

história. 

 

Existem vários tipos de fontes históricas: • Relatos Orais – Entrevistas, lendas, etc. • Documentos               

Escritos – Certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros. • Fontes Materiais –              

Pedras, cerâmicas, objetos, entre outros. • Fontes Visuais – Imagens, pinturas, fotografias,            

anúncios de publicidade, entre outros. • Fontes Audiovisuais e Sonoras – Cinema, televisão, dvd’s,              

cd’s, etc 

ATIVIDADES: Se está com seu livro de história leia a página 12, ou leia o texto anexo abaixo. 

Após a leitura do texto, responda no seu caderno: 

1-O que são Fontes Históricas? 



2-Pesquise em revistas, jornais, livros, figuras ou desenhe no seu caderno para ilustrar: 

a) Fontes materiais: 

b) Fontes imateriais: 

c)Fontes visuais: 

d)Fontes audiovisuais: 

Referências: Buriti Mais História 4°ano pág. 12 

 

 
 



 

 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: ___________ TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

Disciplina: Geografia 

Objetivo: Compreender que o Planeta TERRA é formado por Oceanos e Continentes. 

Contextualização: A leitura de um mapa pode nos orientar para conhecermos alguns elementos e              

informações importantes. 

Atividade 1: Leia o texto e o mapa dos continentes 
 

Continentes e oceanos 
 
 
Os continentes são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelo homem para melhor             
compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras que são separadas pelos oceanos. Assim,             
de acordo com a divisão atual, existem seis principais continentes: América, Europa, África, Ásia,              
Oceania e a Antártida. 
 

 
 
A seguir, veremos as características de cada um dos continentes, organizados do maior para o               
menor (clique nos nomes de cada continente para saber mais detalhes): 
 
1º Ásia – Além de ser o maior dos continentes, é também o que possui a maior população do                   
planeta.  
2º América – O segundo maior continente do mundo, com uma área total de 42 milhões de km², é                   
geralmente dividida em três partes: América do Norte, América do Sul e América Central.  
 



3º África – O continente africano é um dos que possuem a maior quantidade de etnias em todo o                   
planeta.  
4º Antártida (Antártica): também chamada de “Polo Sul”, é o quarto maior continente do mundo. 
 
5º Europa: apesar de ser um dos menores continentes do mundo, a Europa é o mais importante                 
politicamente 
 
6º Oceania: é chamada pelos europeus de “novíssimo mundo”, pois foi o último local da Terra a                 
ser colonizado por eles. 
 
Agora responda em seu caderno: 
 
1-Observe o mapa e escreva qual o título do mapa. 
R: 
 
2-O que o mapa mostra? 
R: 
 
3-Escreva o nome de todos os continentes. 
R: 
 
4-Em sua opinião, o título do mapa é coerente com as informações que ele apresenta? 
R: 
 
5-Qual o maior continente e o menor de acordo com o mapa? 
R: 
 
 
Referências: 

Atlas Geográfico Escolar do IBGE (4ª edição) 

 

Fonte: https://www.infoescola.com/geografia/oceanos/ 
 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: ___________ TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

Disciplina: Ciências 

Objetivo: Conhecer as formas de contágio direto e indireto das doenças transmissíveis. 

Contextualização: ler o texto e realizar as atividades para aprender a se prevenir dos contágios 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/geografia/oceanos/


Atividade 1: Leia com atenção 

 

http://bancodeatividades.blogspot.com/2009/10/ciencias-microbios-infeccoes-e-vacinas.html 

 

 

 

 



Atividade 2: Leia e responda no caderno 

 

http://bancodeatividades.blogspot.com/2009/10/ciencias-microbios-infeccoes-e-vacinas.html 

 

 

 



Objetivo: Reconhecer a existência de seres vivos microscópicos causadores de doenças. 

Contextualização: A transmissão de doenças pode ser evitada se cuidarmos da nossa saúde. 

Atividade 3: LEIA O TEXTO A SEGUIR: 

 

 

 



APÓS A LEITURA DO TEXTO RESPONDA EM SEU CADERNO: 

1-Quais os sintomas a Júlia estava sentindo? 

R: 

2-Que cuidados a mãe de Júlia tomou e por quê foi importante? 

R: 

3-O médico ao ver a Júlia viu quais sintomas? 

R: 

4-Em sua opinião, de qual ser vivo o médico estava falando? 

R: 

5-Por que devemos tomar remédios só com prescrição médica? 

R: 

6-Pesquise o que são seres vivos microscópicos e escreva. 

R: 

REFERÊNCIAS: Novo Pitanguá Ciências 4ºano pág:23. 
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 https://youtu.be/hIFg1YYurpI  (acesso em 27/04) 

https://br.pinterest.com/pin/579134833310724383/. (acesso em 27/04) 
 

 

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 4ºs  anos 
 
Objetivos das Atividades: 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 e africano. 
 
Atividade 1: Amarelinha 
 

O jogo da Amarelinha, brincadeira também conhecida como pular macaco, academia, maré ou             

sapata, é uma atividade infantil muito conhecida e tradicional no Brasil. Ao mesmo tempo que               

ajuda as crianças a conhecer e a escrever os números, também desperta e exercita as suas                

habilidades como contar, raciocinar e o equilíbrio. 

A seqüência numérica que se exige para brincar de amarelinha incentiva a criança a desenvolver o                

raciocínio lógico matemático. Os saltos ou pulos que a criança terá que dar lhe dará mais                

agilidade, coordenação e força. É uma brincadeira que auxilia o desenvolvimento motor da             

criança.  

 

Como brincar:  

 

• Com um giz ou algum outro objeto que dê para demarcar o espaço, desenhe o diagrama                

composto de 10 quadros e numere-os de 1 a 10, conforme imagem abaixo. Pode-se fazer uma                

amarelinha menor ou maior, segundo o tamanho e as capacidades das crianças. 

• Feito isso, para começar a jogar, a criança deve se posicionar a frente do diagrama, e atirar                 

o marcador na casa de número 1, neste quadrado a criança não poderá pisar. 

• A criança começará o circuito da amarelinha pulando com os dois pés (nas casas duplas),               

após a casa 1 e um pé (nas solitárias) segundo a posição dos quadrados. O objetivo é, sem pisar                   

na casa onde está o marcador, que a criança percorra pulando a amarelinha até o número 10,                 

pegue o marcador e volte. 

• Se a criança errar, ou seja, não acertar o marcador no quadrado do nº correspondente ou                

mesmo não conseguir se equilibrar para pegar o marcador, passará a vez para o próximo jogador. 

https://youtu.be/hIFg1YYurpI
https://br.pinterest.com/pin/579134833310724383/


• Será vencedora a criança que consiga completar todo o percurso até o nº 10 primeiro. 

• Também se pode inovar neste jogo. Fazer amarelinhas com formatos diferentes, para            

facilitar ou dificultar a brincadeira. A criatividade também conta. 

 

 
Imagem: http://colegioprudente.com.br/novo/brincando-de-amarelinha-infantil-5/ 

 
 
Atividade 2:  Mar e terra 
 
 
Originária de Moçambique, a brincadeira é muito fácil de ser executada. 
  
 
Como brincar:  

Esse jogo é feito da seguinte maneira. Primeiro, deve-se demarcar uma linha no chão, de               

preferência que dê pra ficarem todos os participantes nela. Num lado, escreve-se a palavra              

TERRA; no outro, MAR. A brincadeira começa com todas as crianças de um lado dessa linha; por                 

exemplo, no lado TERRA. Ao ouvirem MAR, todas devem se dirigir para o lado do MAR e                 

vice-versa. Aquele que pular para lado errado sai da brincadeira e o vencedor é aquele que ficar                 

por último. 

Quando os alunos estiverem mais familiarizados com os comandos, fale as palavras rapidamente             

ou repita seguidamente uma delas a fim de confundir as escolhas. 

 

Imagem:http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/oi-amiguinhos-hoje-iremos-conhecer-

um.html 

http://colegioprudente.com.br/novo/brincando-de-amarelinha-infantil-5/
http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/oi-amiguinhos-hoje-iremos-conhecer-um.html
http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/oi-amiguinhos-hoje-iremos-conhecer-um.html
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. Professor Francisco Daniel Trivinho 

Praça Lauro Michels, 30 - Conceição – Diadema - Tel: 4044-8598  
 

Professora :  Joy           Disciplina: Arte            Data:   Semana 3 - 27/04/2020  - 30/04/2020 
 
 
Aula de Arte – Professora Joy – Quarto ano 
 
Aos educandos e suas famílias, 
 
Como nosso contato está temporariamente limitado, peço para todos que puderem e            
quiserem, enviar fotos dos desenhos ou das atividades nesse email:          
joyjapyarte@gmail.com Caso eu receba diversas fotos dessas atividades, poderei         
organizar uma exposição virtual desses registros. Essa também será uma forma de            
acompanhar (quem puder e quiser) as atividades de arte nesse período. 
 
Lembrando que 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. 
 
Boa semana pra vocês. 
 
 

  
Jogo da Canaleta 
 
Objetivo/ Contextualização: O objetivo direto era claro: equilibrar a bolinha sobre a            
canaleta. Mas e se eu dissesse que esse jogo tem vários outros objetivos? Ele também faz                
a gente pensar sobre o nosso corpo durante o jogo. Nossa primeira pesquisa foi individual.               
Você se lembra desse momento? 
 
 

 

http://colegioprudente.com.br/novo/brincando-de-amarelinha-infantil-5/
http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/oi-amiguinhos-hoje-iremos-%20%20%20%20%20%20conhecer-um.html
http://brincandocomamamiluli.blogspot.com/2013/11/oi-amiguinhos-hoje-iremos-%20%20%20%20%20%20conhecer-um.html
mailto:joyjapyarte@gmail.com


     
 
 

  
 
 
 
 
 
Atividade 1: 

  
   Observe as imagens abaixo e responda: 
 

                                        
   

- O que eles estão fazendo?  
- As atividades que eles estão fazendo são parecidas com o Jogo da Canaleta? O que há 
de parecido ou de diferente nessas atividades? 
- Você já tentou fazer alguma dessas atividades? 

  
 
 
 

Atividade 2:  
 
- Procure objetos que você possa equilibrar. Pode se inspirar nas imagens, (com objetos ou               
linhas no chão que podem ser as linhas do piso ou imaginárias) mas também pode usar a                 
imaginação procurando outras formas. Pense de que forma diferente você pode pesquisar            
sobre equilíbrio. Depois de conseguir equilibrar, você também pode andar pela casa, sem             
cair ou derrubar objetos. 
 
Se a família quiser e puder, mande fotos dessa atividade no email joyjapyarte@gmail.com             
Será muito bom poder observar como estão realizando as atividades. 

mailto:joyjapyarte@gmail.com


 
 

 
 


