
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 

4º ano – SEMANA DE 27 DE ABRIL DE 2020 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, 

elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Após o trabalho com retomada dos continentes, vamos avançar e tratar um pouco 

sobre o continente que estamos inseridos enquanto Brasil, o Continente Americano e sua localização. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   

ATIVIDADE 01: Leia abaixo a letra da música “Oras Bolas” do Palavra Cantada:  

 
Ora bolas 

Palavra Cantada 

Oi oi oi, olha aquela bola, a bola pula bem no pé, 

No pé do menino. 

Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho... 

Onde ele mora? Mora lá naquela casa... 

Onde está a casa? A casa tá na rua... 

Onde está a rua? Tá dentro da cidade... 

Onde está a cidade? Do lado da floresta... 

Onde é a floresta? A floresta é no Brasil... 

Onde está o Brasil? Tá na América do Sul, 

No continente americano, 

Cercado de oceano 

E das terras mais distantes 

De todo o planeta 

E como é o planeta?O planeta é  uma bola 

Que rebola lá no céu. 

Oi, oi, oi... 

Olha aquela bola... 

A bola pula bem no pé, no pé do menino... 

 Fonte: Musixmatch 

Compositores: Paulo Tatit / Edith Derdyk 

Agora, após a leitura da letra da música, vamos conversar um pouco: 

 

 A partir da leitura, percebemos que tudo está em algum lugar, por exemplo, sua casa está numa rua, 

que está num bairro, que está numa cidade, que está num estado, que está num país, que está num 

continente, que está no planeta Terra.  

https://www.google.com.br/search?q=Palavra+Cantada&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMytzMrNWcTKH5CYk1hWlKjgnJhXkpiSCAAr_60TIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIibL9u9boAhWhGbkGHai_DtsQMTAAegQIDRAF
https://www.musixmatch.com/


 

Sendo assim, responda em seu caderno, ou numa folha a parte, como se a criança da música fosse você: 

 

1- Onde você mora? 

2- Onde está a casa? 

3- Onde está a rua? 

4- Onde está a cidade? 

5- Onde está o Brasil? 

6- O que cerca o continente americano? (escreva os nomes, se necessário faça uma pesquisa onde 

tiver maior facilidade). 

 

ATIVIDADE 02: Vamos ilustrar suas respostas: 

 

 Em folhas separadas (pode ser folha do caderno de desenho e até mesmo do próprio 

caderno) faça uma representação das suas respostas. Ou seja, desenhe sua casa, rua, 

cidade... em folhas separadas e depois vá colocando uma sobre a outra considerando como 

ponto de partida você, a sua casa. Deixaremos algumas imagens para facilitar o 

entendimento. 

Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/759208449659891863/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Use sua imaginação 

e bom trabalho!!! 

https://br.pinterest.com/pin/759208449659891863/


Sugestão das professoras: 
 
Caso tenha a oportunidade, assista ao vídeo da música “Oras Bolas” do Palavra Cantada, acessando ao link abaixo. 
Divirta-se nessa quarentena, enquanto aprende... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nOm07DblV5g 
  
Quando voltarmos, vamos ouvir junto em sala de aula! 

 
 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da 

sociedade brasileira. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuando com o projeto sobre a cultura africana e sua influência na cultura brasileira, vamos 

estudar um pouco sobre a culinária. 

  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

Você sabia que muitos dos alimentos do nosso dia a dia são de origem africana? 

 

            Podemos citar o azeite de dendê, a pimenta malagueta, o feijão preto e o quiabo. Além disso, africanos nos 

ensinaram a fazer vatapá, caruru, mungunzá, acarajé, angu e pamonha. 

            Foram africanos, também, que nos ensinaram a fazer pratos com camarão seco e a usar panelas de barro e a 

colher de pau. 

  

                                                      
 

Fonte: Sítio: Oficial. Professora muito maluquinha -  Cultura Africana  Dominó culinária. Disponível em: 

<http://professorinhamuitomaluquinha.blogspot.com.br/2010/11/cultura-africana-varias-atividades.html>. ( Neste sítio 

você encontrará diversas atividades relacionadas com a cultura africana.). Acesso em: 19 de out. 2014. (Atividade 

adaptada.). 

 

 

1. Em seu caderno, ou numa folha a parte, escreva uma lista em ordem alfabética dos nomes dos alimentos que 

aparecem no pequeno texto acima. 

2. Você já comeu alguns desses alimentos? Se sim, escolha um deles e registre a receita em seu caderno. Caso 

não conheça nenhum, escolha um que tenha curiosidade em conhecer, pesquise a receita e a escreva. Quando 

as aulas retornarem, vamos compartilhar com a turma. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOm07DblV5g
http://professorinhamuitomaluquinha.blogspot.com.br/2010/11/cultura-africana-varias-atividades.html


DISCIPLINA: PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS (atividade interdisciplinar) 

 

     OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

     (EF04LP28) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível  

     para o contexto que deu origem à consulta. 

 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de 

medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

 

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos. 

 

      CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta atividade vamos estudar a importância dos cientistas e das descobertas para a sociedade,  

      a importância da compreensão das palavras na leitura de textos e a utilização das unidades de medidas no nosso cotidiano. 

 

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Cientista 

Por Catarina Oliveira 

Ensino Superior em Comunicação (Universidade Metodista de São Paulo, 2010) 

 

O cientista é um profissional que executa uma atividade sistemática para atingir o conhecimento sobre algo. 

Através do método científico, realiza pesquisas para compreender de forma clara e exata algum fato pertencente à 

dimensão física, matemática, química ou social do ambiente ou objeto estudado. 

O “método científico” trata-se de observar um fato, coletar dados, levantar um questionamento, formular 

hipóteses, realizar experimentos monitorados, avaliar seus resultados e elaborar as conclusões. Os fatos são embasados 

em evidências reais, empíricas e comprováveis através da materialidade dos fenômenos investigados. 

 

Cientista utilizando microscópio.  

 
                                Foto: National Cancer Institute (NCI) / via Wikimedia Commons 

 

A formação necessária é longa, baseada em muita dedicação: além da graduação é necessário fazer mestrado e 

também doutorado. Paralelamente é preciso realizar projetos de pesquisa na área escolhida, participar de congressos 

científicos e publicar os resultados estudados. Manter-se sempre atualizado com as inovações, pesquisas internacionais 

e tecnologias também é importante. 

A atuação do cientista pode ser teórica, desenvolvendo novos modelos em busca de resultados diferentes para 

explicar dados já existentes. Pode ser pesquisador, tendo como instrumento de trabalho computadores, documentos, 

artigos de especialistas da área, teses e demais notícias do meio. 

Ou pode ser experimentalista, testando modelos ainda desconhecidos e mensurando os possíveis resultados. 

Dessa forma pode atuar em laboratórios, onde as atividades são variadas. Terá contato com equipamentos específicos, 

por exemplo, microscópio, centrífuga, tubos de ensaio. Fará seus estudos através de reações químicas ou físicas dos 

materiais. Atualmente as análises são feitas por diversas técnicas e sempre surgem novos equipamentos, como os 



aceleradores de partículas. A análise também pode ser externa ao laboratório e feita “in loco” na própria natureza, se o 

objeto de estudo for uma planta em seu habitat nas florestas, etc. 

Na prática, muitos profissionais atuam executando esse dois tipos de tarefas e o mercado de trabalho é variado. 

O cientista pode atuar em laboratórios farmacêuticos, cosméticos e industriais. Também pode atuar como 

professor e pesquisador em universidades e instituições de pesquisas públicas ou privadas. Pode conduzir congressos, 

ministrar palestras, treinamentos e workshops. 

O estímulo para ingressar na carreira pode se dar pelo espírito crítico e pelo desejo de compreender e explicar o 

mundo. Também pode vir de uma infinita curiosidade sobre a realidade e pelo desejo de aplicar o conhecimento 

científico em prol da humanidade: através de descoberta de cura para a saúde das pessoas, de melhorias para as nações 

ou para o planeta. 

Assim, o Cientista explora a natureza para descobrir princípios gerais, podendo até executar tarefas de 

engenharia durante o projeto de algum equipamento experimental ou pela construção de protótipos. 

Em suas diversas vertentes a carreira exige persistência e perspectiva colaborativa, inovadora e criativa. 

 

 

1) Leia o texto acima e  faça uma lista das palavras que você não conhece e procure no dicionário ou na internet o 

significado de cada palavra. Na sequência leia o texto novamente para compreender tudo que foi escrito. 

 

2) Observe atentamente as imagens abaixo e escreva no caderno o que representam e qual a importância deste 

trabalho para as pessoas e para a sociedade: (Coloque apenas a resposta no caderno, não é necessário desenhar as 

imagens) 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

                           



 

 

 
 

 

3) Como você acredita que acontece uma experiência científica? Explique com suas palavras: 

 

 

PORTUGUÊS 

 

1)  Agora, após suas pesquisas de significados de algumas palavras, reescreva as frases abaixo substituindo o que está 

em destaque por um sinônimo (palavra que tenha o mesmo significado), mantendo o mesmo sentido.  

 

a) “Os fatos são embasados em evidências reais, empíricas e comprováveis através da materialidade dos fenômenos 

investigados.” 

b) “Ou pode ser experimentalista, testando modelos ainda desconhecidos e mensurando os possíveis resultados. 

c) “Pode conduzir congressos, ministrar palestras, treinamentos e workshops.” 

 

 

2) Vamos analisar as quatro palavras selecionadas no exercício anterior: 

           EMBASAR           EMPÍRICO         MENSURAR          MINISTRAR 

 

 
 

Sabemos que em um dicionário impresso, como a imagem acima mostra, as palavras são organizadas em ordem 
alfabética. Então, responda: 
 

a) Entre as palavras EMBASAR e EMPÍRICO, qual aparece primeiro no dicionário? 
b) Como você fez para chegar a essa resposta? 
c) Qual aparece primeiro: MENSURAR ou MINISTRAR? Por quê? 



 

3) Como um dicionário pode nos ajudar a compreender um texto? 
 
 
 
Conheceremos agora, através de um texto de divulgação científica, um pouco da história de um grande 

cientista.  
 

DO PÃO ESTRAGADO À FARMÁCIA 
 

 
 

Você chega na cozinha e encontra um pão velho e cheio de bolor. Eca! Trate de jogá-lo fora. Mas, antes, saiba 

que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer entender como? Para isso, vamos conhecer um 

pouquinho da vida de Alexander Fleming, cientista conhecido como pai da penicilina. 

Ele nasceu em Lochfield, na Escócia, no dia 6 de agosto de 1881, e morou em uma fazenda com sua mãe e 

irmãos até os 13 anos, quando se mudou para Londres, na Inglaterra. Anos mais tarde, ingressou no curso de medicina 

na Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, começou a se dedicar ao estudo de substâncias capazes de 

combater bactérias. 

Enquanto pesquisava, Fleming acabou fazendo duas importantes descobertas por acaso. A primeira delas 

começou, imagine você, com… aaaaaaaatchim! Um espirro. 

Algumas gotículas de secreção caíram em uma placa de cultura de bactérias e, após alguns dias, o cientista 

percebeu que os microrganismos do local onde havia sido depositado o catarro tinham sido destruídos. A responsável 

era a lisozima, enzima presente nas secreções humanas capaz de destruir alguns tipos de bactérias. 

Já sua descoberta mais famosa – a penicilina – aconteceu em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu 

placas de cultura de microrganismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam 

contaminadas com bolor – um fungo do tipo Penicilliumque cresce também no pão velho. Você já deve estar achando 

que essa história é uma eca só… 

Mas o que podia ser apenas uma coisa nojenta era na verdade um poderoso antibiótico. Fleming notou que, ao 

redor das colônias de fungo, não havia mais bactérias. Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia 

uma substância com efeito bactericida: era a penicilina, até hoje muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro 

antibiótico da história e já salvou muitas vidas! 

As descobertas de Fleming podem parecer sorte porque aconteceram por acaso. Mas, se não fosse o seu olhar 

atento e curioso, talvez não tivéssemos a solução para tantas infecções. Por isso, siga seu exemplo e esteja sempre 

atento – ainda tem muita coisa por aí para você descobrir! 



                                             
              http://chc.org.br/do-pao-estragado-a-farmacia/ Matéria publicada em 27.02.2013 
 

 
RESPONDA AS QUESTÕES NO CADERNO: 

1) Qual cientista o texto trata? 

 
2) Qual a formação desse cientista: 
(     ) Ciências 
(     ) Farmácia 
(     ) Medicina 
(     ) Enfermagem 
 
Copie o trecho do texto que comprove sua resposta: 
 
3) Releia o trecho abaixo: 
 

“Enquanto pesquisava, Fleming acabou fazendo duas importantes descobertas por acaso. A primeira delas 

começou, imagine você, com… aaaaaaaatchim! Um espirro. 

Algumas gotículas de secreção caíram em uma placa de cultura de bactérias e, após alguns dias, o cientista 

percebeu que os microrganismos do local onde havia sido depositado o catarro tinham sido destruídos. A responsável 

era a lisozima, enzima presente nas secreções humanas capaz de destruir alguns tipos de bactérias.” 

 

- Faça uma tirinha, com desenhos que possam representar o trecho selecionado. Utilize os três quadrinhos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4) O que é a penicilina? Para que ela serve? 
 

 

 

http://chc.org.br/do-pao-estragado-a-farmacia/


MATEMÁTICA 

O texto sobre Alexander Fleming traz uma série de informações sobre sua vida e suas descobertas. Após a 

leitura responda as questões abaixo no caderno de matemática: 

 

1) A imagem traz a informação do ano de nascimento e falecimento do cientista. Quantos anos Fleming tinha quando 

faleceu? 

 

 
 

2) O texto informa que ele morou na Escócia até os seus 13 anos, quando sua família se mudou para Londres. Em que 

ano sua família deixou a Escócia? 

        3) Fleming descobriu a penicilina no ano de 1928. Que idade ele tinha quando fez esta descoberta? 

 

 

Leia o texto abaixo:  

 

Curiosidades sobre o Yakult 

Comercializado em 33 países, o produto é um dos mais reconhecidos do mundo. 

 

 
 

Este ano, a marca Yakult completa 80 anos. O leite fermentado com lactobacilos vivos foi desenvolvido no Japão 

na década de 20, mas registrado como marca somente em 1938. 

A história remonta ao ano de 1925, quando as crianças japonesas passavam por um surto de infecções 

gastrointestinais e a taxa de mortalidade infantil estava muito alta. Preocupado com isso, o médico Minoru Shirota 

iniciou pesquisas sobre lactobacilos que poderiam prevenir os problemas gástricos e, em 1930, descobriu uma espécie 

que resistia aos ácidos do estômago e se mantinha viva no intestino, inibindo a proliferação de bactérias nocivas. 



Esses microrganismos foram chamados de lactobacilos casei Shirota, em homenagem ao seu descobridor, e em 

1935 o leite fermentado começou a ser produzido e distribuído nas residências. Surgiu então, em 1938, a marca Yakult, 

que deriva de uma palavra que significa iogurte em esperanto. 

Hoje o Yakult é uma marca conhecida mundialmente e distribuída em 33 países. 

O Yakult chegou ao Brasil em 1966 e sua primeira fábrica foi instalada em São Bernardo do Campo. O Brasil foi o 

terceiro país do mundo, e o primeiro ocidental, a produzir o Yakult, e isso se deve principalmente à grande colônia 

japonesa em nosso país. Hoje, além da fábrica de São Bernardo, existe uma em Lorena e uma em Lages, em Santa 

Catarina. 

Cada frasco de Yakult contém cerca de 16 bilhões de lactobacilos casei Shirota. O produto turbinado da marca, 

chamado Yakult 40, contém cerca de 40 bilhões desses microorganismos. 

A tradicional embalagem do leite fermentado Yakult é a mesma em todo o mundo, com 65 ml, ou 80 g. 

Somente em algumas regiões da Ásia ela é um pouco maior, com 100ml. 

 

 
Dez curiosidades sobre o Yakult | VEJA  

Vídeos complementares: Processo de produção do Leite Fermentado da Yakult 

O intestino e o Lactobacillus casei Shirota 

 

1) Foi retirado trechos do texto e assinaladas as medidas. Informe a que medida são os termos destacados: (Responda 

no caderno) 

 

a) “Este ano, a marca Yakult completa 80 anos. O leite fermentado com lactobacilos vivos foi desenvolvido no Japão na 

década de 20, mas registrado como marca somente em 1938.” 

 

(     ) Capacidade  (     ) Massa 

(     ) Tempo   (     ) Comprimento 

 

b) “A tradicional embalagem do leite fermentado Yakult é a mesma em todo o mundo, com 65 ml, ou 80 g. Somente em 

algumas regiões da Ásia ela é um pouco maior, com 100ml.” 

 

(     ) Capacidade  (     ) Massa 

(     ) Tempo   (     ) Comprimento 

 

c) “A tradicional embalagem do leite fermentado Yakult é a mesma em todo o mundo, com 65 ml, ou 80 g. Somente em 

algumas regiões da Ásia ela é um pouco maior, com 100ml.” 

 

(     ) Capacidade  (     ) Massa 

(     ) Tempo   (     ) Comprimento 

https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/dez-curiosidades-sobre-o-yakult/
https://www.youtube.com/watch?v=W5fUGIb0nho
https://www.youtube.com/watch?v=0ktZQ3IaOR4


2) Releia o trecho abaixo: 

 

“Cada frasco de Yakult contém cerca de 16 bilhões de lactobacilos casei Shirota. O produto turbinado da marca, 

chamado Yakult 40, contém cerca de 40 bilhões desses microorganismos.” 

 

- O trecho apresenta dois números representados em bilhões. Como podemos representar essas quantidades em 

algarismos? 

 

16 bilhões  

40 Milhões  

 

3) Abaixo, há exemplos de leites fermentados, como o Yakult que existem no Brasil. Observe as informações 

apresentadas: 

 

 

Frutap Chamyto 

 

 
Embalagens de: 170g e 75g 

 

 

 

 

 

 



 
Embalagens de: 900g, 170g ou 80g 

Batavo 

Embalagem de 850g 

Yakult 

 

 
Embalagem de 80g 

 

 
 
 
- Com base nessas informações, responda no caderno: 
 
a) Qual empresa produz a embalagem com a maior quantidade de leite fermentado? 
 
b) E qual produz a menor embalagem? 
 
c) Comparando a maior e a menor embalagem da Frutap, quantos gramas (g) a maior tem a mais? 
 
d) Quais são as duas empresas que produzem embalagens com o mesmo tamanho? 
 
e) As embalagens menores são vendidas em conjuntos com mais de uma unidade. Calcule e informe quantos gramas (g) 
compõem cada conjunto abaixo: 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF35EF14) Experimentar movimentos diversificados de equilibro e desequilibro similares aos 

executados nas lutas, com segurança.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Lutas vamos retomar algumas atividades desenvolvidas na escola através dos 

jogos de oposição. Durante a vivência dos jogos a criança estará sendo estimulada a trabalhar os aspectos cognitivo, 

sócio-afetivo e motor. Desta forma a atividade visa contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. Recursos 

motores: assegurar um bom desenvolvimento da postura e base, controle do equilíbrio, coordenação dos movimentos, 

tirar, empurrar, apreender, levar, tocar, arrastar, evitar, levantar, imobilizar, voltar. Cognitivos: elaborar estratégias, 

construir e apropriar-se das regras de funcionamento, avaliar, decidir, observar, reconhecer, comparar. Sócio-afetivo: 

dominar as suas emoções, canalizar a sua agressividade, respeitar as regras, aceitar a derrota, respeitar o outro. Fonte: 

(OLIVEIRA e DOS SANTOS, 2006). 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Os Jogos de Oposição (Lutas) aqui abordados tem como característica o ato de 

confrontação que acontece entre duplas, trios ou até mesmo em grupos. Seus objetivos são vencer o adversário, impor-

se fisicamente ao outro, respeito às regras e acima de tudo assegurar a segurança do colega durante as atividades. 

Durante a aplicação dos Jogos de Oposição (Lutas) precisamos levar em consideração alguns critérios de segurança para 

que não ocorram acidentes. Sendo assim devemos propor espaços delimitados que ofereçam segurança para a criança. 

A) 

 
6 unidades de 75g 

 

B) 

 
 

6 unidades de 170g 

C) 

              
 

 

6 unidades de 80g 



Regras dos Jogos: Tempos dos jogos limitados e curtos (30seg, 1min, 1min30) com sinal de início e fim de jogo; durante 

o jogo não utilizar jóias ou qualquer objeto que possa ferir; retirar os sapatos; estabelecer com os participantes as 

regras de segurança que conduzem a atividade. 

     

 Vamos iniciar esta aula seguindo nossa rotina de aula prática na escola, realizando alguns alongamentos conforme as 

ilustrações.  A maioria dos alongamentos abaixo as crianças já realizaram nas aulas de educação física. Faça bem 

devagar respeitando seu limite físico, sem esforços e seguindo as orientações das figuras a seguir: 

                
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/- Acesso em 24/04/2020 

 

 

Jogos de Oposição ( Lutas) 

      

Atividade 01- Quero Ficar       

Material necessário: Placas de Tatame, tapete ou algum outro material de sua casa que possa utilizar para demarcar a 

área do jogo. Ex: fita, barbante, corda, etc. 

 

Tirando o colega dentro do circulo    

Execução: Utilizando-se de uma pequena área determinada, o objetivo de um dos praticantes é permanecer dentro da 

área demarcada, enquanto o outro procura fazê-lo deixar a área. 

Variação: Em pé, sentado, de joelhos, deitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/


 

Atividade 02 - Quero Sair 

Material necessário: Placas de Tatame, tapete ou  algum outro  material de sua casa que possa utilizar para demarcar a 

área do jogo.  Ex: fita, barbante, corda, etc. 

Mantendo o colega dentro do círculo 

 

Execução: Utilizando-se de uma pequena área determinada, o objetivo de um dos participantes é sair da área 

demarcada, enquanto o outro procura impedi-lo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade 03 - Pé com Pé             
Material necessário: Placas de tatames ou Tapete. 
Execução: Alunos sentados no chão com os pés unidos. 
Objetivo: Fazer com que seu colega toque com as costas ou com as mãos no chão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fonte:http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=413 Acesso em 24/04/2020 

 

 Após o término destas atividades registre no seu caderno: Em que espaço foi praticado estas atividades? Quem 
participou com você? Como foi esta experiência destes jogos na sua casa? Qual a importância do alongamento na 
pratica de atividades físicas? 

 
Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

    BOA ATIVIDADE! 

 

 

DISCIPLINA: ARTE 
 

OBJETIVO: EF15AR01, EF15AR02, EF15AR04 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Visando retomar o trabalho iniciado em sala de aula com o uso do compasso, criando 

composições com círculos e utilizando a combinação das cores vamos dar continuidade ao trabalho. 
 

DESCRIÇÃO: 

Atividade 1: Composição com círculos I 

Imagem 1 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=413


 
 

Utilizando um compasso (quem tiver) ou objetos redondos como tampas de vasilhas,  recrie imagens como essa, 

variando os tamanhos e posições, depois escolha as cores que quiser para pintar a sua composição.  

 

Atividade 2: Composição com círculos II 

Imagem 2 

 
 

Agora que você já explorou bastantes os círculos, vamos criar outra composição, mas desta vez dando à imagem uma 

forma de ilusão de ótica: 

 em uma folha de sulfite faça um circulo grande que preencha toda a folha; 

 dentro deste circulo maior, vá fazendo círculos menores até conseguir fazer o menor circulo possível; 

 escolha a imagem de um animal e desenhe apenas o contorno dele (silhueta) no centro do circulo; 

 em seguida escolha duas cores de sua preferencia e pinte os círculos intercalando as cores até chegar próximo 

a imagem do animal que você desenhou; 

 quando chegar no animal você irá pintá-lo invertendo as cores com qual você começou; 

 ao terminar de pintar, veja o resultado.                           


