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ATIVIDADES 4° ano- 29/04  A 05/05/2020 

 

Língua Portuguesa 

Objetivo: Ler, escrever para aprender a identificar “encontros vocálicos” e 

conhecer sua classificação.  

Proposta: Caros alunos, dando continuidade ao que vocês estavam 

estudando, iremos trabalhar com “ENCONTROS VOCÁLICOS”. Ler o resumo 

abaixo, para realizar as atividades com facilidade. Antes de começar as 

atividades no seu caderno, não se esqueça de escrever o cabeçalho e 

colocar o título da LÍNGUA PORTUGUESA.  

O encontro de duas ou mais vogais em uma palavra chama-se ENCONTRO 

VOCÁLICO.   

Classificação dos Encontros Vocálicos: 

Ditongo: É o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Exemplos: Boi - 

Aguá.  

Tritongo: É o encontro de três vogais na mesma sílaba. Exemplos: Paraguai – 

Quais.  

Hiato: É o encontro de vogais que ficam em sílabas diferentes. Exemplos: 

Saúde – Sa-ú-de , Ruído – Ru-í-do. Em sílabas separadas.   

 

Regras Práticas: 

Não se separam as vogais:  

De ditongos: ou- ro,    ré-gua,     fa- mí- lia,     boi-a-da,     cou-ve,     ba-lei-a 

De tritongos: U-ru-guai,     sa-guão,     a-ve-ri-guou,     quais-quer 
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Separam-se as vogais de hiatos: sa-í-da,     a-in-da,     co-ro-a,     lu-a      

 

 

 ATIVIDADES:  

1) Escreva as palavras abaixo em seu caderno e circule os ditongos:  

a) Beijo      b) contou      c) direito      d) sério      e) falou       g) judeu      

h) leite       i) mamãe      j) cautela      k) cárie      l) pouco     m) coice 

 

2) De acordo com as regras, as palavras abaixo são constituídas de hiatos. 

Reescreva-as no caderno, separando as sílabas: 

a) saúde         b) coelho         c) violão         d) baú         e) luar         f) anestesia    

 

3) Copie as palavras abaixo no caderno e destaque os tritongos. Pode utilizar 

marca texto ou lápis de cor: 

a) iguais          b) desaguou          c) saguão         d) enxaguou          e) averiguei 

 

4) Leia a “Fábula” abaixo para responder as próximas questões:  

O parto da montanha 

 

        Há muitos e muitos anos uma montanha começou a fazer um barulhão. 

As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. Veio gente de longe e 
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de perto, e se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer da 

montanha. 

      Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram passando, as 

semanas foram passando e no fim os meses foram passando, e o barulho da 

montanha aumentava cada vez mais. 

        Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. Alguns 

diziam que o mundo ia acabar. 

        Um belo dia o barulho ficou fortíssimo, a montanha tremeu toda e depois 

rachou num rugido de arrepiar os cabelos. As pessoas nem respiravam de 

medo. De repente, do meio do pó e do barulho, apareceu ... um rato. 

Moral: Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

 

Fábulas de Esopo - Companhia das Letrinhas 

Autor: Esopo 

Publicado em: 11/10/2004 

 

Questões do texto: 

a) Retire do texto as palavras destacadas e as escreva uma embaixo da outra,  

formando uma lista.   

b) Agora, separe as palavras em sílabas. 

c) Por último, classifique as palavras em: ditongo, tritongo ou hiato. Consulte as 

regras aprendidas.  
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Matemática 

Objetivos 

 Construir pictograma; 

 Interpretar dados em pictograma; 

 Escrever afirmações com base na análise dos dados. 

 

Orientação 

 

Caros alunos, esperamos que durante o período de recesso tudo tenha 

ocorrido bem. 

Em matemática vamos dar continuidade sobre o estudo com gráficos 

mas dessa vez iremos usar o gráfico em pictograma. 

Pictograma é um tipo de gráfico em que os dados são apresentados por 

figura (ícones). Essas figuras podem se repetir em diferentes 

quantidades ou ter tamanhos proporcionais às quantidades 

representadas.  

Não se esqueça de fazer o cabeçalho completo (incluindo a data), 

identificar a matéria de matemática e copiar  as questões e responder 

em seu caderno. 

 

Construir e interpretar gráficos pictóricos 

 

1- No clube de esportes Unidos há 56 crianças que praticam natação, 

36 que treinam futebol e 24 que fazem judô. Cada criança pratica 

apenas um esporte. 

a) Sabendo que cada corresponde a 4 crianças, 

complete o gráfico pictórico abaixo. 

 

Número de crianças que praticam esporte 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

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

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

 

 

Natação  

 

Futebol  

 

Judô 

 

Quantidade de crianças 

 

 

 

Cada representa  4 crianças. 

 

b) Quantas  você utilizou para indicar a quantidade de 

crianças que praticam futebol? Como você pensou para 

determinar essa quantidade? 

c)  Identifique as afirmações corretas sobre os dados representados 

nesse gráfico. 

(  ) Mais de uma centena de crianças praticam um dos três 

esportes. 

(  ) O número de crianças que praticam natação é menor que o 

dobro de crianças que praticam judô. 

(  )Podem ser formados 6 times de futebol de 6 crianças. 

d) Escreva uma afirmação que pode ser feita sobre esses dados. 

 

2- O gráfico abaixo apresenta o número de livros retirados da biblioteca 

municipal por empréstimo. 
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Imagem retirada do Livro Buriti 4° ano – página 149 

a) Em qual ano foram emprestados mais livros? 

b) Quantos livros foram emprestados no ano de 2015 a mais que no ano de 

2016? 

c) Quantos livros foram emprestados ao todo nos três anos? 

d) Escreva duas afirmações que podem ser feitas em relação aos dados 

apresentados no gráfico. 

e) Se cada livro  representasse 500 livros emprestados, quantos ícones 

como esse deveriam ser utilizados para indicar a quantidade de 

empréstimos em cada no? 

f) No ano de 2018, foram emprestados 3.500 livros. Como você 

representaria essa informação no gráfico pictórico? 

 

GEOGRAFIA 

      

OBJETIVOS:        

 Conhecer as características das formas de relevo, 

 Identificar e registra as formas de formas de relevo; 

 Observar imagem, identificar e registra as formas de relevo. 
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        ORIENTAÇÕES: 

         Olá queridos educandos! 

         Devido antecipação do recesso escolar e por não estarmos vivenciando 

aulas presenciais, nesta semana, vocês farão uma atividade ainda relacionada 

ao relevo, assim, vocês poderão relembrar e adquirir mais conhecimentos com 

este conteúdo. Continuem registrando, no caderno ou, folhas avulsas, o 

cabeçalho com o nome da escola, data, mês e ano. Escrevam também a 

disciplina: Geografia.  

                                                                            Ótimo retorno a todos!!!    

 

Leia o texto abaixo: 

RELEVO 

 

O conjunto das diferentes formas de paisagem natural da superfície terrestre 

chama se relevo. 

As principais formas de relevo são: planície, planalto, montanha, monte, 

morro, serra, vale e ilha. 

Planície: É um terreno plano e mais ou menos baixo e plano. 

Planalto: É um terreno plano e mais elevado. 

Montanha: É uma grande elevação de terra. 

Monte: É uma elevação de terra menor que a montanha. 

Morro ou Colina: É uma pequena elevação de terra menor do que o monte e a 

montanha. 

Serra: É um conjunto de montanhas. 

Vale: É a região mais baixa situada entre montanhas. 

Ilha: É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. 

 

Agora consulte o texto “RELEVO” e responda as questões abaixo fazendo um 

X nas alternativas. 

 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

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

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

 

1. O que é relevo? 

 

a. ( ) Relevo é o conjunto das diferentes formas de paisagem natural da 

superfície terrestre. 

 

b. ( ) É um conjunto de montanhas. 

 

c. ( ) É uma porção de terra cercada de água por todos os lados. 

 

d. ( ) É a região mais baixa situada entre montanhas. 

 

2. Quais são as principais formas de relevo? 

 

a. ( ) As principais formas de relevo são somente: planície, planalto, montanha, 

porque monte, morro , serra, vale e ilha são formas secundárias. 

 

b. ( ) As principais formas de relevo são: planície, planalto, montanha, monte, 

morro, serra, vale e ilha. 

c. ( ) As principais formas de relevo são somente: montanha, monte, morro, 

porque planície, planalto, serra, vale e ilha são formas secundárias. 

 

d. ( ) As principais formas de relevo são somente: serra, vale e ilha as demais 

planície, planalto, serra, vale e ilha são formas secundárias. 

 

 

3. Dê o nome correto: 

 

a. Pequena elevação de terra: 

 

b. Terreno plano e mais elevado:  
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c. Terreno mais ou menos baixo e plano:  

 

d. Grande elevação de terra: 

 

e. Região mais baixa entre montanhas:  

 

f. Conjunto de montanhas:  

 

g. Elevação de terra menor que a montanha:  

 

h. Pequena elevação de terra menor que o monte e a montanha. 

i. Porção de terra cercada de água:  

 

4. A sua cidade apresenta qual tipo de relevo? 

 

 

5. Observe a imagem, identifique e escreva as formas de relevo: planalto, 

montanha, morro, planície e vale. 
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       Fonte: www.acessaber.com.br 

 

CIENCIAS 

Olá alunos, dando continuidade aos trabalhos, na aula anterior vimos os 

movimentos de translação e rotação. Aprendemos que translação é o 

movimento que a Terra realiza em torno do Sol e rotação é o movimento 

realizado pelo planeta Terra em torno do próprio eixo. Agora vamos aprender 

sobre o movimento aparente do sol. Bons Estudos! Há não se esqueça de 

fazer o cabeçalho e colocar a data!  

Objetivo: Investigar o movimento aparente diário do Sol. 

Movimento aparente do Sol 
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Dois movimentos da Terra são muito importantes para nós por estarem 

relacionados com o dia de 24 horas e o ano de 365 dias e 6 horas. 

O movimento de translação da Terra em torno do Sol define o ano e está 

relacionado com a sequência das estações - verão, outono, primavera e 

inverno. 

Já o movimento de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo gera o dia de 

24 horas. Esse movimento é responsável pela impressão que temos que o Sol 

gira em torno da Terra, nascendo e se pondo em uma sequência sem fim. 

O Sol nasce exatamente a leste e se põe exatamente no oeste todos os dias. 

Observando o movimento do Sol é possível encontrar os quatro pontos 

cardeais - Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Você já fez isso? 

É simples. Aponte com seu braço direito a região onde o Sol nasce; e com o 

braço esquerdo a região onde o ele se põe. Na sua frente estará o norte e atrás 

de você o sul. 

Mas, existe um jeito de achar os pontos cardeais com maior precisão. Ao invés 

de você ficar parado apontando as regiões, finque uma vareta no chão e 

observe a sombra ao longo do dia. 

Fazendo isso você terá construído um equipamento muito usado na 

antiguidade para observar os movimentos aparentes do Sol, o gnômon. 

Você verá um objeto muito parecido com o da figura. 

 Ilustração: Barbara Mello 
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É possível observar a posição do Sol para alguns pontos das sombras, quanto 

mais alto estiver o Sol, menor será a sombra – ou seja, a sombra ao meio-dia é 

menor do que as sombras ao amanhecer ou ao entardecer. 

 

 Posição do Sol e formação da sombra do gnômon. Crédito: Ana Lúcia Souto, 

domínio público. Acesso em 29/11/2018. 

A utilização do gnômon na antiguidade permitiu estudar o movimento aparente 

do Sol ao longo do dia e ao longo dos anos. 

O que foi observado? 

Que o Sol não nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias; e nem se põe 

no mesmo ponto. Ou seja, que seu movimento aparente no céu muda ao longo 

do ano. 

Você já percebeu que, por exemplo, ao longo do ano a luz do Sol pode entrar 

em um determinado cômodo de sua casa durante o inverno e não entrar no 

verão? 

Assim, o gnômon tornou possível perceber a variação do movimento aparente 

do Sol. 

Fonte de pesquisa: https://pt.khanacademy.org/science/4-ano/terra-e-

universo-4-ano/pontos-cardeais/a/movimento-aparente-do-sol 
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 Agora é a sua vez! Depois de ler atentamente o texto e observar as 

figuras, responda no caderno:  

1- Qual a sequencia das estações do ano? 

 

2- Quais os pontos cardeais? 

 

3- Se você apontar seu braço direito para onde o Sol nasce, e o braço 

esquerdo para onde se põe, o norte estará em que posição? 

 

4- Considerando as variações que ocorrem com as estações ao longo do 

ano, podemos dizer que o sol se põe todos os dias exatamente no 

mesmo ponto. Essa frase está correta? 

 

 

HISTÓRIA 

OBJETIVOS: 

 . Conhecer aspectos da arqueologia brasileira. 

 . Valorizar as políticas de preservação do patrimônio histórico. 

    Tempo: Referente às duas aulas da semana. 

 

       Agora é com vocês!!!  Como já foi abordado na atividade anterior; o 

homem no período da Pré-história representava detalhes da sua rotina, tanto 

com relação à fauna (animais) e a flora (vegetação/plantas) e seus costumes 

nas paredes das cavernas onde viviam. Com base nessas informações, para a 

atividade da semana você produzirá um desenho desse período (Arte 

Rupestre), faça na folha avulsa (sulfite) e procure utilizar todo o espaço. Na 

folha, você colocará o seu nome completo, a turma, data, mês, ano, o nome da 

disciplina e o título da atividade.  Lembrando que para deixar bem bonito, você 

pintará com toda dedicação e capricho. Bom trabalho!  
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Dica: Se não tiver a folha sulfite ou um caderno de desenho antigo, a atividade 

poderá ser feita no seu caderno. 

ARTE 

TÍTULO: Qual música você escuta? 

OBJETIVO: 

 Refletir sobre repertório musical 

 Ampliar o repertório musical 

 Aprender a ouvir/apreciar músicas diversas 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 Refletir sobre a importância da música em nossas vidas. 

 Desenvolver a criatividade e coordenação motora. 

 Observar o que estamos escutando. 

 

INTRODUÇÃO: 

Olá tudo bem?  

 É com muita dedicação, carinho e privilégio que desenvolvemos e 

encaminhamos esta proposta pedagógica para você. 

 Esta proposta contempla a flexibilização e pode ser mediada junto ao 

estudante por qualquer pessoa. 

 Foi elaborada pensando em materiais de fácil acesso e do cotidiano para 

que não precisem comprar itens, ou que necessitem da utilização de 

equipamentos como impressora e o acesso de sites ou serviços de difícil 

acesso. 

Olá vamos criar nosso trabalho artístico!  
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MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

Você vai precisar de:  

Suporte: sulfite tamanho a4 (21 cm x 29,7 cm) ou qualquer papel branco 

próximo a este formato. 

Instrumentos artísticos: lápis ou lapiseira simples, borracha, lápis de cor.  

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

colagem, tinta ou qualquer outro material nas cores citadas. 

Observação: utilize a criatividade caso queira e tenha em casa misture os 

materiais artísticos só não se esqueça das instruções da proposta. 

 

INSTRUÇÕES: 

  Arte contém a linguagem “música” que desenvolve nosso intelecto e 

também nossa criatividade e é através dela que expressamos nossos 

sentimentos. 

 Muitos procuram a música como profissão, porém observamos a 

importância da música como “refúgio” e nesta quarentena é observado que 

diversas lives fazem sucesso ou músicas para brincarmos, movimentarmos e 

sentirmos mais alegres. 

 Os sons relaxam nosso corpo nos trazendo prazer e satisfação fazendo 

com que nossa quarentena fique mais agradável e menos monótona. 

 Saber escolher o que escutar pode ser terapêutico, pois a música nos 

traz lembranças nos deixando felizes e animados e através dela podemos ficar 

mais calmos e tranquilos. 
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SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE 

AULA 1 

1. Ler o texto. 

 

2. Com seu nome, ano ciclo e data copie o enunciado e responda as 

seguintes questões: 

 

A) Quais músicas te deixam alegre e animado nesta quarentena? 

 

B) Quais músicas te deixam mais tranquilo e relaxado? 

 

C) Você presta atenção nas letras das músicas? Por quê?  

 

D) Você conhece os instrumentos do que esta escutando?  Por quê? 

 

E) Em qual momento você escuta estas músicas e com quem? 

 

F) Qual música você não gosta? Por quê? 

 

G) Cante um trecho da música que você mais gosta fazendo sons 

com o corpo. (batendo palmas ou os pés, por exemplo). 

 

AULA 2 

1. Colocar nome, ano ciclo e data na folha. Preferencialmente sulfite 

branca. 

 

2. Com o lápis ou lapiseira simples escreva na folha um refrão ou uma 

frase da sua música favorita. 
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3. Use a criatividade e junto ao refrão escrito faça uma ilustração/desenho 

da música na folha. Não se esqueça de ocupar toda a folha. 

 

4. Contornar o cinza do lápis ou lapiseira e colorir todo o desenho sem 

deixar branco na folha. 

 

5. Fazer uma exposição em casa do seu desenho podendo pendurar a 

folha em um local do seu agrado como em uma exposição artística. 

 

6. Agora brinque que você é o artista mostre seu desenho e esta proposta 

para alguém da sua casa e caso queira explique como foi feita e 

pergunte as sensações que ela trás. 

 

7. Quando retirar o desenho exposto e junto a folha de questões, por favor, 

guardar em uma pasta, saco plástico, envelope ou colar em seu 

caderno de arte para montarmos um portfólio. 

 

 

Educação Física 

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

professor Evanir, copiem no caderno para futuras consultas. 

Semana 3: Essa semana vamos aprender a calcular um cardápio individual 

utilizando a pirâmide dos alimentos e utilizando as mãos, mas lembrem-se as 

mãos devem estar sempre bem limpas e higienizadas, para calcular as 

porções. 

           Sendo assim precisamos de cinco refeições a serem feitas por 

dia, para que possamos ter nossa saúde e imunidade sempre em alta, 

principalmente nessa faze que estamos passando, então vamos preparar 

nossas refeições, de acordo com a pirâmide dos alimentos e a usarmos as 
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mãos como forma de calcularmos nossas porções diárias de alimentos 

individualmente, observando os horários de cada refeição de acordo com o 

horário em que se levanta e o horário em que se dorme.  

 

Fonte: http://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=12299 acesso: 

24/04/2020 hora 10:00 

 

1ª refeição (café da manhã ou desjejum): 

2ª refeição (lanche da manhã): 

3ª refeição (almoço): 

4ª refeição (lanche da tarde): 

5ª refeição (jantar): 

 

A partir da sugestão acima coloque os horários e os alimentos em cada 

refeição.  
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