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Prezado aluno,  prezada aluna,  esperamos que estejam todos bem! Infelizmente,  ainda não
podemos voltar para a escola. Então, para dar continuidade em nossos estudos, colocamos abaixo as
atividades  que  vocês  deverão  realizar  durante  essa  semana.  São  atividades,  divididas  pelos
componentes curriculares. Dicas importantes: Não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas não deixe
acumular, pois semana que vem você receberá outras atividades. Procure fazer um pouquinho por dia.
Se você fizer três atividades por dia, ficará bem fácil. Todas as atividades sinalizadas devem ser feitas
no seu caderno. Você deve apresentar tudo finalizado para seu professor ou professora, no primeiro
dia de volta às aulas. As atividades que você deverá fazer no caderno estão sinalizadas com a figura
abaixo:

Assim, onde você encontrar essa figurinha, já sabe que tem uma atividade a ser escrita, e não
somente lida.

   LÍNGUA PORTUGUESA  

Atividade 1:

Objetivo:  Esta  atividade  tem  como  objetivo  a  interpretação  de  texto  e  a  descrição  do
personagem.

   Dando continuidade a nossa história das semanas anteriores “A Casa Monstro”, leia com
atenção o texto abaixo, identifique e descreve em seu caderno, sobre o personagem que está
sendo falado:
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Atividade 2:

Objetivo: O objetivo desta atividade é a produção final de um texto, usando a criatividade 
para dar um outro final da história em que estamos estudando.

Chegou a sua vez de escrever um novo final para essa história, não se esqueça de que este 
conto é de assombração, e sua principal característica é o suspense, continue de onde parar 
o texto abaixo:

DJ Walters, de 12 anos, que foi pego em flagrante em meio aquele delicado momento íntimo
entre a infância e o começo da puberdade, possui tempo livre de sobra e ninguém tira de sua
cabeça que existe alguma coisa estranha em relação a casa do velho Nebbercracker depois
que a bola de basquete dos dois cai no terreno dele e some misteriosamente para dentro da
casa.  Quando  a  casa  tenta  devorar  sua  nova  amiga  Jenny  e  ninguém  acredita  no  trio
amedrontado que insiste  em dizer  que há algo de errado com aquela casa,  cabe a eles
investigar o mistério. Eles recorrem aos conselhos da única pessoa no planeta que poderia,
mesmo que remotamente, entender o que está acontecendo, o sábio que eles chamam de
Skull.  Ele  é um preparador  de pizza preguiçoso,  de uns 20 anos de idade,  e  mestre na
máquina em que ele, certa vez, jogou um videogame por 4 dias seguidos, munido apenas de
2  litros  de  achocolatado  e  uma  fralda  para  adultos.  “  Eu  ouvi  a  história  de  estruturas
construídas pelo homem que se tornaram possuídas por uma alma humana”, Skull conta para
eles. Você quer dizer que a casa tem vida? Caramba! Skull diz a eles que a única maneira de
fazer com que a casa pare de devorar tudo que aparece na sua frente é acertando em cheio
seu coração, o que para as crianças só pode ser a sempre ativada fornalha, localizada no
porão.  Eles  pensam  num  plano  que  parece  infalível  -
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DICAS PARA AUXILIAR NA PRODUÇÃO FINAL DE SEU TEXTO

 No seu final, qual foi o plano infalível em que as crianças pensaram?

 Eles conseguiram colocar em prática esse plano com sucesso e acertar o coração da
casa?

 A casa foi  surpreendida com esse novo plano infalível ou ela conseguiu assustar e
surpreender as crianças?

 Seja criativo, use a imaginação para dar um novo final a esta história assustadora!

Atividade 3:

Objetivo: Ortografia, recordar as regras do uso da letra M e N

           Assista o vídeo do link abaixo para recordar as regrinhas :

https://www.youtube.com/watch?v=xnR5ig-gx_s

 Caso você não consiga assistir o vídeo, lembre-se que antes das consoantes P e B nós
utilizamos a letra M e antes das outras consoantes, utilizamos a letra N.

Complete as palavras do quadro abaixo, utilizando as letras M ou N:

Atividade 4:

Objetivo: Ortografia, recordar as regras do uso da letra M e N e classificá-las.

Retire do texto da atividade 2, palavras com M ou N, e classifique-as conforme a tabela
abaixo: (Siga o exemplo)

https://www.youtube.com/watch?v=xnR5ig-gx_s
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PALAVRAS QUE
INICIAM COM A

LETRA M

PALAVRAS QUE
INICIAM COM A

LETRA N

PALAVRAS QUE
TEM A LETRA M

ANTES DAS
CONSOANTES P e

B

PALAVRAS QUE
TEM A LETRA N

ANTES DAS
OUTRAS

CONSOANTES

PALAVRAS QUE
TERMINAM COM

A LETRA M

MÃE NAVIO CAMPEÃO
TAMBOR

MERENDA ASSIM
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MATEMÁTICA

Conversa inicial com um adulto.

 Como podemos contar o tempo?

 Em quais situações precisamos contar o tempo?
 Vocês já observaram um calendário? O que pode dizer a respeito?
 Todos os meses têm a mesma quantidade de dias?

Atividade 5:

Objetivo: Reconhecer unidades usuais de tempo. Utilizar em conversões simples, entre dias e semanas,

 horas e dias, semanas e meses. 
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Dando continuidade à atividade anterior, converse com alguém em quais situações precisamos consultar um 

Calendário?

Atividade 6:

Objetivo: Utilizar medidas de tempo em conversões simples, entre dias e semanas, semanas e meses e a 

importância da organização do calendário. 
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Atividade 7:

Objetivo: De acordo com a data de nascimento de cada um, comparar quem é mais velho e mais novo.
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Ainda observando o quadro acima, faça a comparação e responda em seu caderno.

1) As pessoas que citou tem a mesma idade?
2) Alguém nasceu no mesmo mês que você?
3) Quem é o mais velho?
4) E o mais novo?

 A todo momento em noticiário com a TV, estamos vendo falar sobre a Covid – 19. Dando continuidade a
isso, vamos retomar o assunto da semana antes do recesso.
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Atividade 8:
 Objetivo: Interpretar gráfico e fazer calculo mental.
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CIÊNCIAS

Dando continuidade as atividades do livro do aluno  sobre seres microscópicos e os seres 
humanos, responda as seguintes questões :

 Atividade 9:      

Objetivo: Identificar as principais informações no rótulo do produto de limpeza.

No rótulo de alguns produtos de limpeza existem informações como as apresentadas abaixo.

 Na sua opinião, qual é a importância de utilizar esse tipo de produto na limpeza das 
residências? Por quê? Responda no seu caderno.

 Atividade 10:

Objetivo: Reconhecer os lactobacilos vivos no pote de leite fermentado.

Gustavo pegou um pote de leite fermentado na geladeira e viu em sua embalagem a 
informação abaixo. Então, Gustavo perguntou à sua mãe o que são lactobacilos vivos.
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a) Como você poderia responder à pergunta feita por Gustavo. Responda no seu 
caderno.

b) Por que esses seres vivos estão presentes nesse produto? Responda no seu caderno.

 Atividade 11:

Objetivo: Identificar a importância de se guardar o leite na geladeira. 

Valquíria tomou um pouco de leite, mas se esqueceu de guardar o restante na geladeira. No 
dia seguinte, ela percebeu que o leite estava com suas características alteradas.

a) Ordene as letras seguindo a ordem crescente dos números e encontre o nome do ser 
vivo microscópico que realizou a fermentação e alterou as características do leite e 
responda no seu caderno.

b) O que você acha que Valquíria deveria ter feito com o leite para evitar que ele tivesse 
suas características alteradas? Responda no seu caderno.
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 Atividade 12:

Objetivo: Reconhecer a importância de cuidar da saúde física.

As frieiras podem afetar o ser humano, geralmente, nos espaços entre os dedos dos pés. Elas
são causadas por fungos. Observe a imagem a seguir e responda o que se pede.

a) Por que esses locais do corpo favorecem o desenvolvimento dos fungos causadores 
da frieira? Responda no seu caderno

b) Na sua opinião, quais são as atitudes que ajudam a evitar as frieiras nos pés. 
Responda no seu caderno.

HISTÓRIA

Objetivo: O texto visa reconhecer elementos acerca do Período Neolítico de maneira a 
compreender e ressignificar sua importância na compreensão dos períodos históricos.



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – ATIVIDADES 4º. ANO – SEMANA DE 27 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 

Leia com atenção o texto a seguir e responda as questões no caderno.
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 Atividade 13:

Objetivo: Identificar a diferença entre Paleolítico e Neolítico.

Complete as frases de acordo com as seguintes palavras e responda no caderno:

Paleolítico

Neolítico

a) Durante um longo período, chamado de _____________________, a maioria dos 
grupos humanos manteve a forma de vida nômade.

b) Durante o ______________________, os grupos humanos começaram a fabricar 
instrumentos mais sofisticados com pedras polidas.

c) O _______________________também é conhecido como Idade da Pedra Lascada por
causa das ferramentas feitas de pedra.

d) No ____________________, os grupos humanos começaram a domesticar animais e a
praticar a agricultura.

 Atividade 14:

Objetivo: Reconhecer o conceito de sedentarização.

Diante da leitura do texto, o que foi o processo de sedentarização? Responda no caderno.

 Atividade 15:

Objetivo: Identificar no mapa características da região Crescente Fértil e de seus principais 
rios. 
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Observe no mapa acima(Ocupação de regiões próximas a rios: o Crescente fértil) e responda 
as seguintes questões no seu caderno.

a) Qual é a principal característica da região chamada de Crescente Fértil?
b) Assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do Crescente Fértil.

(    ) Nilo, Amazonas, Tigre.
(    ) Nilo, Eufrates, Tigre.
(    ) Nilo, Tigre, Amazonas.
(    ) Nilo, Eufrates, Amazonas.

GEOGRAFIA

Objetivo: Conhecer Paralelos e Meridianos, e a função deles.

Leia o texto com atenção 

Paralelos e Meridianos facilitam a localização

Vocês já repararam que existem várias linhas traçadas no globo e em diversos mapas?

Você sabe o que são para que essas linhas servem?

As linhas traçadas no globo e mapas são os paralelos e meridianos. Essas linhas são traçadas para 
facilitar a localização de qualquer lugar na superfície do planeta.

Essas linhas são chamadas linhas imaginárias.

Os paralelos são as linhas traçadas paralelamente `a linha do Equador.

Os principais paralelos são: Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar 
Ártico e Círculo Polar Antártico.

A Linha do Equador separa nosso planeta em Hemisfério Sul e Norte.

Os meridianos são as linhas traçadas de um polo a outro. O principal meridiano é o de Greenwich, 
que separa o Hemisfério Oeste e Leste do nosso planeta.

   Atividade 16  :  
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Observando o mapa, localize o Brasil e responda:

A- Quais hemisférios ele está localizado? (Norte ou Sul? Leste ou Oeste?)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B- Quais paralelos (linhas imaginárias passam em nosso país)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Fonte: livro de Geografia Buriti, www.estudandogeografiaatualidades  .  blogspot.com  

 Educação Física 

Objetivos:

-  Estimular  que  os  alunos,  neste  momento  crítico  pelo  qual  passamos,  percebam a
necessidade de se manterem ativos evitando o sedentarismo;

- Estimular a melhoria da consciência corporal;

- Aprimorar a capacidade de atenção;

- Aperfeiçoar a compreensão de comandas escritas.

http://www.estudandogeografiaatualidades.blogspot.com/
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 Parte Inicial:
Observe as imagens e repare que muitos destes exercícios realizamos em nossas
aulas  na  quadra.  Escolha  um  espaço  em  sua  casa  e  realize  cada  movimento
sempre contando devagar até 20 (segundos). 

Agora que seu corpo está preparado, vamos a algumas perguntas!!! 

 De acordo com as explicações em nossas aulas, como chamamos este tipo
de exercício das figuras acima?

 Nestes  exercícios  é  comum  sentirmos  uma  certa  “dorzinha”.  Por  qual
motivo será que sentimos esta dor? Explique com suas palavras.

  Relembre  algum  outro  exercício  que  realizamos  em  aula,  assim  como
estes, mas que não está no desenho acima. Agora faça o desenho deste
movimento, escreva com suas palavras como ele é feito e realize-o.
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Vamos realizar agora um jogo chamado “Descubra o objeto”:

O jogo será realizado em dois formatos:

a) -Todos os participantes escolhem um local da casa para se reunirem;
- Todos deverão observar todos os objetos do local;
- Uma pessoa deverá ser vendada e um outro participante deverá escolher um
objeto daquele cômodo e colocar na mão da pessoa vendada;
- Esta pessoa através do tato deverá descobrir qual é o objeto.

b) Todos os participantes escolhem um local da casa para se reunirem;
- Todos deverão observar todos os objetos do local;
-  Uma pessoa deverá ser  vendada e um outro participante deverá retirar  um
objeto  daquele  cômodo para  que  a  pessoa  vendada descubra  qual  item está
faltando.

A pessoa que adivinhar o objeto escolherá sempre algum outro participante para
“pagar um castigo” que deverá ser algum exercício físico (EX: polichinelo, flexão
de braços, abdominais, etc).

Observação: 

Faça um placar de pontuação dos participantes;

Registre com suas palavras como foi a brincadeira.

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/
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 ARTE

Assunto: A expressão nos torna humanos -ARTE RUPESTRE

Objetivo: Compreender a comunicação humana por meio de expressões artísticas como a
música, a dança e o teatro e a importância da arte na história do homem.

Desde  os  tempos  em  que  moravam  em  cavernas,  os  seres  humanos  criaram
artisticamente.  Cantam,  dançam,  pintam,  modelam,  tocam  instrumentos  musicais  e
interpretam personagens.

Observe a imagem.

Contexto:

As pinturas e inscrições feitas na pré-história são chamadas arte rupestre são consideradas
arte por suas qualidades técnicas, mas se acredita que nossos antepassados criavam as
pinturas de maneira utilitária, crendo inclusive no poder que as imagens podiam criar, por
exemplo, de obter sucesso em uma caçada.

As tintas eram feitas de pigmentos vegetais, terra colorida, carvão, sementes de urucum
e  outros  minerais  misturados  ao  sangue  e  excrementos  de  animais.  As  principais
temáticas  eram,  pessoas,  cenas  de  caçadas,  rituais  e  símbolos  abstratos.  Nossos
antepassados utilizavam pincéis de pelo de animais e plantas e a mão, que servia para
pintar e também como carimbo.

A dança, o teatro e a música fazem parte da história da humanidade desde a pré-história.

Surgem  como  ferramentas  para  a  comunicação  humana  e  como  forma  de  expressar

sentimentos  e  desejos;  são  também  parte  integrante  dos  rituais  e  são  antes  de  tudo,

oriundos do instinto e da espontaneidade.
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A dança é considerada uma das manifestações artísticas mais antigas, praticada desde a pré-
história,  quando  apresentava  características  ritualísticas,pois  estava  presente  durante  as
práticas mágicas homem na pré-histórica de maneira instintiva.

O  teatro  acompanha  o  ser  humano  desde  a  pré-história,  sendo  utilizado  como  meio  de
expressão  e  linguagem.  Acredita-se  também  que,  nessa  época,  pela  necessidade  de
esconder-se para poder aproximar-se dos animais numa caçada, os caçadores tiveram que
imitá-los. Essa estratégia surge conforme eles observavam os animais e apreendiam suas
características. Assim como a dança, não era espetáculo, mas ferramenta de sobrevivência e
comunicação. A música teve início quando o ser humano pré-histórico percebe os sons da
natureza e aprende a diferenciar um timbre de outro, sendo capaz de dessa forma, identificar
a fonte dos sons que ouvia. Assim como o teatro e a dança, a música também surge sem
finalidade artísticas, pois era produzida sempre visando e a comunicação.

Atividade 1:

Leia com atenção o texto acima e responda em seu caderno:

a) Qual a manifestação artística considera mais antiga praticada desde a pré-história?
Explique.

b)De que forma era utilizado o teatro no período pré-histórico?

c) Quando foi que a música teve início nesse período?

Atividade 2:

Imagine que você vive na pré-história, faça desenhos pensando no seu próprio cotidiano,
e representá-lo de maneira rupestre no seu caderno, colorindo com lápis de cor preto,
marrom e vermelho:

1-você dançando

2-você jogando futebol
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ARTE RUPESTRE

Pinturas rupestres, feitas há milhares de anos, África.

Atividade 3:

Observe as pinturas rupestres acima, e responda em seu caderno:

a)Qual atividade está representada nessa imagem? Como você descobriu?

b)As imagens representadas estão paradas ou em movimento?

c) Como eram feitas as tintas nesse período?

d) Do que eram feitos os pinceis?

Clique no link abaixo e assista slides com imagens de arte rupestre.Depois de assistir, realize a atividade 
proposta.

https://www.youtube.com/watch?v=cZg3Ty2xmSI
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Atividade 4:

Você também é capaz de desenhar e pintar inspirado na imagem da pré-história. Que tal
experimentar? Com lápis de cor, giz de cera ou canetas hidrocor. Não é necessário copias.
Você pode aproveitar algumas formas que acha mais interessante para inventar e criar o seu
desenho no caderno. Capriche!

Fontes consultadas:

www.brasilescola.com ,livro Novo Pitanguá PNLD Arte 4º ano-Éditora Moderna

Conviver Arte Editora Moderna, Projeto Presente PNLD Arte 4º e 5º anos-Editora Moderna

Imagens:goolge.com.br, https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Serra_da_Capivara

Vídeos: www.youtube.com


