
Prezado Aluno, Prezada Aluna 

 

Espero que mesmo ficando em casa tenham aproveitado o período de recesso, 

descansando e descobrindo novas formas de entretenimento em casa.  

Estamos retornando do nosso recesso escolar, afinal não podemos ficar parados, mas 

ainda continuaremos distantes. Enquanto combatemos a pandemia ficando em casa, daremos 

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: Ler texto reflexivo, aprimorar habilidades de interpretação e refletir sobre a 

vida cotidiana. 

A fábula conta que os porcos espinhos ficaram juntos para se proteger do frio, mas os 

que ficavam mais próximos acabavam se ferindo mais. Na verdade, o objetivo do texto é que 

pensemos em nossas amizades e pessoas mais próximas. 

 

LEIA COM ATENÇÃO A FÁBULA ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O TEXTO. 

 

A fábula do porco – espinho 

 

Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. 

Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos, assim se 

agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os 

companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. 

Por isso decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer 

congelados. 

Então precisaram fazer uma escolha: ou desapareciam da Terra ou aceitavam os 

espinhos dos companheiros.  

Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. 

Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa 

muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. 
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E assim sobreviveram. 

Moral da História: O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, 

mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro, e a valorizar suas 

qualidades. 

  

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 1: COPIE E RESPONDA AS PERGUNTAS EM SEU CADERNO. 

 

1- Por qual motivo, quando somos muito próximos de uma pessoa ou quando 

convivemos bastante com ela podemos nos ferir mais facilmente? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2- Para podermos conviver com outras pessoas, precisamos aprender a ouvir 

o outro, aceitar opiniões e resolver problemas de forma pacífica, evitando assim ferir os 

sentimentos. Para isso, devemos refletir sobre algumas coisinhas... 

 

a.  Quais são suas grandes qualidades em amizades? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b. Todos temos alguns defeitos ou algo que outras pessoas não costumam aceitar 

facilmente. Qual comportamento seu mais provoca discórdia em amizades, por ser visto como 

defeito? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

3- Ao final da fábula, os porcos – espinhos sobreviveram. Por que isso 

acabou acontecendo? 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Objetivo: Realizar leitura com autonomia e localizar informações no texto. 

Em sala de aula, estávamos trabalhando com o gênero fábulas. Sendo assim, iremos ler 

um gênero que trabalha as características humanas, que em algumas situações são 

necessárias serem repensadas. Vamos aprender mais uma fábula? 

 

LEIA COM ATENÇÃO A FÁBULA ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O TEXTO. 
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PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

ATIVIDADE 2: Copie e responda as perguntas em seu caderno. 

 

Fonte: disponível em: http://construindoosaberisanete.blogspot.com/2015/05/o-crocodilo-e-o-

macaco.html 

http://construindoosaberisanete.blogspot.com/2015/05/o-crocodilo-e-o-macaco.html
http://construindoosaberisanete.blogspot.com/2015/05/o-crocodilo-e-o-macaco.html


 

 

Objetivo: Realizar leitura com autonomia e localizar informações no texto 

Realizar leitura e interpretação de diferentes tipos de gêneros textual, nos torna 

cidadãos críticos e evoluídos. Em sala, costumávamos trabalhar com diversos textos. Vamos 

ler um texto informativo, que traz novos conhecimento e aprendizagens 

 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO INFORMATIVO ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O 

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

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 3: Copie as perguntas e apenas a resposta que julgar correta em seu 

caderno. 

 

1- Os primeiros agricultores já percebiam que as quatro estações: 
 
a) Apresentavam nomes de pessoas. 
b) Possuíam duração muito variadas 
c) Repetiam-se após um certo tempo. 
d) Representavam cada fase da Lua. 
 
2- No trecho “Sabe-se hoje que isso demora 365 dias...”, a palavra isso está 

se referindo a: 
 
a) Um dia. 
b) Uma estação de ano. 
c) Um mês. 
d) Um ano. 
 
3- De acordo com o texto, as quatro fases da Lua são assim ordenadas: 
 
a) Cheia, minguante, nova, crescente. 
b) Crescente, nova, cheia, minguante. 
c) Minguante, nova, crescente, cheia. 
d) Nova, crescente, cheia, minguante. 
 
4- O movimento dos astros é importante porque: 
 
a) Às vezes, os planetas se alinham. 
b) Constantemente ajuda o homem a marcar o tempo. 
c) Nem sempre os agricultores conhecem as estações. 
d) Quase sempre cada uma das estações dura dois meses. 
 
5- Este texto: 
 
a) Apresenta informações só a respeito do Sol. 
b) Explica cientificamente a passagem do tempo. 
c) Indica os meses que têm 29, 30 ou 31 dias. 
d) Informa só a respeito da lua. 

 

Fonte: SARESP 2005. 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo: Realizar leitura com autonomia e localizar informações no texto 

Outro tipo de texto, são as histórias em quadrinhos. Além de serem um passatempo, 

também trazem informações de uma maneira divertida e criativa.  

 

LEIA COM ATENÇÃO A HISTÓRIA EM QUADRINHOS ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO 

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

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 4: Copie e responda as perguntas em seu caderno. 

 

1- Maluquinho pede o jornal ao avô para: 
 
a) Aprender futebol. 
b) Ler sobre esporte. 
c) Saber das novidades. 
d) Ter notícias do time. 
 
2- CHEC! CHEC! E CHOC! CHOC! Representam: 
 
a) A fala de outros personagens. 
b) A primeira parte desta história. 
c) O barulho do papel amassando. 
d) O final da resposta do avô. 
 
3- Este texto é uma história em quadrinho porque: 
 
a) Combina imagens e palavras para contar uma história 
b) Emprega palavras pouco usadas e difíceis de entender. 
c) Faz uma descrição bem detalhada de um jogo de futebol 
d) Repete muitas vezes as informações já conhecidas. 

 

4- Pela leitura desta história, percebe-se que o menino: 
 
a) Gosta muito de ler jornal. 
b) Gosta muito de futebol. 
c) Gosta muito do avô. 
d) Quer ler tudo o que vê. 
 
5- O texto trata especialmente da necessidade de: 
 
a) Praticar futebol. 
b) Ler sobre futebol. 
c) Organizar um time. 
d) Consultar um jornal. 

FONTE: SARESP 2005 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo: Compreender e desenvolver o tema proposto de acordo com o contexto de 

produção solicitado. 

 

PARA REALIZAR ESTÁ ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 5: Estamos atravessando um momento muito delicado e complicado com 

o vírus do COVID-19. Escreva em seu caderno um texto, relatando como está sendo sua 

quarentena e quais são suas expectativas para o futuro. 

 

 NÃO SE ESQUEÇA DE UTILIZAR LETRA MAIÚSCULA NO INÍCIO DOS 

PARÁGRAFOS. 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ler texto informativo, percebendo sua utilidade nas práticas sociais. 

 

Que tal aprender o que é FAKE NEWS? Para isso vamos ler uma reportagem do site 

„Em tempo‟, publicada por Bruna Oliveira no dia 19 de março de 2020.  

 

LEIA COM A REPORTAGEM ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR. 
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Manaus – Todos os dias, muitas informações sobre o novo Coronavírus são divulgadas, 

tanto por redes sociais, quanto por sites oficiais. O problema é quando a notícia que deveria 

ajudar a população se perde em tantas notícias falsas. Saiba quais as Fake News que estão 

circulando nas últimas semanas.  

 

Teste em casa do Covid-19 

Está circulando nas redes sociais a divulgação de números para informar casos 

suspeitos. A informação segue dizendo que os profissionais da saúde farão os testes em casa. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) informa que pacientes que apresentam 

sintomas leves permaneçam em casa e aqueles que apresentam falta de ar, febres intensas e 

altas e tosse com persistência por mais de uma semana, devem procurar uma unidade de 

saúde para fazer o teste. 

 

 

A notícia dos testes na residência é falsa. Os cidadãos precisam ir até uma unidade de saúde | Foto: Reprodução 

 

Mortos em praça na China  

A foto que circula nas redes sociais segue com um áudio que alarma dizendo que há 

centenas de corpos estendidos em uma praça pública. A imagem é verdadeira, mas o 

conteúdo não. 

 

A foto é verdadeira, mas é falso associá-la com casos de Covid-19 | Foto: Reprodução. 



A foto foi um registro em março de 2014. O projeto de arte em Frankfurt, na Alemanha, 

foi tirada em memória das 528 vítimas do campo de concentração nazista durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Bolsa Família 

Novamente as redes sociais são disseminadoras de falsas notícias. Desta vez a 

informação é de que beneficiários poderão sacar R$ 470 como plano emergencial. O valor é 

destinado, segundo a mensagem, para produtos de limpeza e prevenção contra o novo 

coronavírus. 

 

A informação de dinheiro liberado como plano emergencial é falsa | Foto: Reprodução 

 

O Ministério da Cidadania se pronunciou e informou que a notícia é falsa e que todas as 

medidas serão comunicadas pelo site e canais oficiais. Recentemente, o Governo Federal 

incluiu 1,2 milhão de família ao programa.  

 

Produtos da China com Coronavírus 

A informação é Fake. As informações que estão circulando nas redes sociais sobre não 

manipular objetos que são importados da China são falsas. O médico Dráuzio Varella 

respondeu nas redes sociais que o vírus só é transmitido entre humanos, o vírus que ficar mais 

de 24 horas fora de um corpo humano ou animal, morre. O Ministério da Saúde afirmou 

também que não há evidências comprovadas que produtos chineses tragam o coronavírus 

para o receptor. Não há riscos quanto ao assunto. 

 

Beber água quente  

A mensagem enviada por redes sociais apresenta a notificação do Ministério da Saúde e 

sugere que para o combate ao coronavírus o cidadão precisa beber água quente e permanecer 

sempre com a garganta molhada. Na mensagem também há a recomendação do uso de 

Vitamina C, o que é descartado pelos especialistas, pois o grande consumo de Vitamina C pois 

podem causar gastrite e cálculo renal. O Ministério da Saúde informou que a mensagem 



compartilhada é falsa e que reforça os meios já mencionados contra o Covid-19, sendo eles 

evitar locais com aglomeração de mais de cem pessoas, fazer o uso de álcool em gel e lavar 

as mãos regularmente.  

 

Prender respiração por 10 segundos 

O texto que também circula pelas redes sociais é de um autoexame rápido para saber 

se os cidadãos têm ou não o vírus. A mensagem indica prender a respiração por 10 segundos 

para saber se têm fibrose nos pulmões. A mensagem é falsa, pois o cidadão que tenha 

sintomas com frequência e por mais de uma semana, deve ir para uma unidade hospitalar e 

solicitar exames que comprovam ou não a infecção.  

 

Vídeo de crianças com dor 

O vídeo mostra crianças deitadas no chão, balançando as pernas e gritando. A 

mensagem que acompanha o vídeo diz que são crianças de uma cidade da China e “morrendo 

de dor por causa do Coronavírus”. O conteúdo é falso. O vídeo foi gravado em uma cidade na 

África do Sul. A crianças estão fingindo um ataque de bomba na escola como iniciação. O 

vídeo viralizou após um comentário no vídeo sobre a infecção por Covid- 19.  

 

Vitamina C e limão 

A sugestão de que beber água morna com rodelas de limão é um meio eficaz para 

prevenir a infeção pelo coronavírus tem vindo a ser amplamente partilhada em texto nas redes 

sociais ao longo dos últimos dias. De acordo com a evidência científica atual, beber água 

morna com limão não é um tratamento eficaz para o coronavírus nem ajuda na prevenção do 

contágio. A informação é falsa. 

 

O Ministério da Saúde orienta aos cidadãos como identificar notícias falsas:  

 

1- Avalie a fonte, o site, o autor do conteúdo. 

Muitos sites publicadores de Fake News têm nomes parecidos com endereços de sites 

de notícias. Portanto, o leitor deve avaliar o endereço, verificar se o site é confiável e também 

ver se outros conteúdos do site também são duvidosos. 

2- Avalie a estrutura do texto 

Sites que divulgam Fake News costumam apresentar erros de português, de 

formatação, letras em caixa alta e uso exagerado de pontuação. 

3- Preste atenção na data da publicação 

Veja se a notícia ainda é relevante e está atualizada. 



4- Leia mais que só o título e o subtítulo 

Leia a notícia até o fim. Muitas vezes, o título e o subtítulo não condizem com o texto. 

5- Pesquise em outros sites de conteúdo 

Duvide! Se você receber uma notícia bombástica que não esteja em outros sites de 

notícia, não acredite. 

6- Veja se não se trata de site de piadas 

Alguns sites de humor usam da ironia para fazer piada. Cuidado! 

7- Só compartilhe após checar se a informação é correta 

Não compartilhe conteúdo por impulso. Você é responsável pelo o que você compartilha. 

 

Fonte: disponível em < https://d.emtempo.com.br/amazonas/194803/cuidado-saiba-o-que-e-fake-news-sobre-o-

novo-coronavirus> Acesso em: abril, 2020. 

 

ATIVIDADE 6: COPIE E RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO NO SEU CADERNO. 

 

1- Você já ouviu falar em fake news? O que você sabe sobre isto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2- “Cuidado! Saiba o que é 'Fake News' sobre o novo Coronavírus”. 

Como você explicaria está frase? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3- Copie em seu caderno somente as FAKE NEWS. 

 

 Uma dica!! Peça ajuda a um familiar para responder estas questões abaixo, caso sinta 

dificuldade.  

 

1. Beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. 

2. Governo do Brasil anuncia a vacina do coronavírus. 

3. Chá de limão com bicarbonato quente, cura coronavírus. 

4. Lavar bem as mãos e usar álcool gel são procedimentos para evitar o contágio do 

coronavírus. 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/194803/cuidado-saiba-o-que-e-fake-news-sobre-o-novo-coronavirus
https://d.emtempo.com.br/amazonas/194803/cuidado-saiba-o-que-e-fake-news-sobre-o-novo-coronavirus


5. Evitar aglomerações de pessoas em lugares públicos ajuda na prevenção do 

contágio do coronavírus. 

6.  Beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne o 

coronavírus. 

 

REFERÊNCIAS: https://coronavirus.saude.gov.br/                      

 

 

 

 

Objetivo: Grafar palavras utilizando as regras R/RR 

 

ATIVIDADE 7: Copie e responda as perguntas em seu caderno. 

 

1- Escreva os nomes dos desenhos abaixo: (NÃO É NECESSÁRIO 

DESENHAR). 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://coronavirus.saude.gov.br/


2- Leia as palavras do quadro e complete a ficha abaixo: 

 

 

 

 

 

3- Compete as palavras abaixo comr ou rr: 

 

 

FONTE: varaldeatividades.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo: compreender o conceito de hora inteira e meia hora, identificando ponteiros do 

relógio e suas representações, bem como identificar hora inteira e meia hora.  

Em nosso dia a dia, costumamos utilizar as horas em várias situações. Vamos aprender 

um pouco mais sobre essa medida de tempo? 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O 

TEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 1: Observe os ponteiros dos relógios e escreva em seu caderno os 

horários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Observe os ponteiros do relógio ao lado. O ponteiro MAIOR indica 

os minutos. Quando está no 12, chamamos “hora inteira”. O 

ponteiro MENOR indica a hora. Então são 8h00. 

O ponteiro dos minutos percorreu metade do relógio. O ponteiro 

das horas está entre os números 2 e 3, mas não chegou no 3. Então 

são 2h30. 

A B C 

D E F 



EXEMPLO:   RELÓGIO A SÃO 9H00. 

 

 AGORA COPIE A ATIVIDADE ABAIXO E FAÇA COMO O EXEMPLO. 

2- Ligue as horas corretamente: 

 

13:30       dez horas 

 2:00       uma e meia    

 11:00       onze horas 

12:30       duas horas 

10:00       meio dia e meia 

  

 

 

 

Objetivo: Resolver problemas com sistema monetário envolvendo adição, subtração e 

multiplicação, utilizando estratégias diversas. 

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

monetário. Precisamos conhecê-lo para utilizá-lo corretamente em ações do cotidiano, como 

uma compra, no trabalho ou até mesmo no laser. Então vamos resolver algumas situações que 

envolvem esse conceito. 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 2: Copie em seu caderno os problemas abaixo e resolva-os. Leia com muita 

atenção cada problema. 

 

1. Ana ganhou uma quantia de dinheiro do seu avô. Sua irmã Clara ganhou três vezes 

mais. Se Ana ganhou 50 reais, quanto Clara ganhou? 

 

A) 53 reais. B) 15 reais. C) 1500 reais. D) 150 reais. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 



2. Carlos trocou R$ 10,00 por 4 notas e 4 moedas do mesmo valor. Quais notas e moedas 

Carlos recebeu nessa troca? 

 

A)                    B)  

 

 

C)                  D)    

 

 

3. Dona Ana ao arrumar sua bolsa encontrou as seguintes notas e moedas: 

 

 

 

4. Paulo tem R$2.960,00, e quer comprar um celular que custa R$1.490,00. Quanto ele irá 

receber de troco? 

 

Resposta:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Objetivo: Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, utilizando 

material de desenhos. 

Em nosso cotidiano nomeamos os polígonos de acordo a quantidade de lados que ele 

possui. Vamos conhecer essas nomenclaturas. 

 

Quantos reais ela tinha na bolsa? 

A) R$ 32,30.                      B) R$ 42,25.             
             
C) R$ 42,40.                      D) R$ 42,50. 
 

MATEMÁTICA 



LEIA E OBSERVE COM ATENÇÃO A TABELA ABAIXO! 

 

 

FONTE: https://br.pinterest.com 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 3: Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno: 

 

 

1. Mariana está olhando para a barraca, qual figura pode representar a frente da barraca? 

                         

 

 

A) Retângulo. B) Triângulo. C) Quadrado. D) Paralelogramo. 

 

 



2. Dos polígonos abaixo, os que possuem o mesmo número de lados são: 

 

 

 

3. Observe a tabela e responda em seu caderno o nome para cada polígono de acordo 

com a quantidade de lados: 

 

NÚMEROS 

DE LADOS 
3 4 5 6 

NOME DO 

POLÍGONO 
TRIÂNGULO QUADRILÁTERO PENTÁGONO HEXÁGONO 

 

A) B) C) D) 

    

 

FAÇA EM SEU CADERNO IGUAL AO EXEMPLO: 

 

FIGURA A É UM QUADRILÁTERO 

 

 

 

Objetivo: Interpretar gráfico de colunas. 

Os gráficos são representações estatísticas que aparecem frequentemente em jornais, 

revistas e nos livros de matemática. É muito importante que todos saibam ler e interpretar um 

gráfico. Sendo assim, vamos aprender um pouco sobre esse conteúdo? 

 

a) A e B.                   b) B e C. 

c) B e D.                   d) C e D. 

MATEMÁTICA 



PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 4: COPIE E RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO EM SEU CADERNO: 

 

1.Observe o gráfico de brinquedos de Higor. Cada barra corresponde a um brinquedo. 

 

   Agora responda: 

 

a) Quantas bolas Higor tem?  

b) Quantos carrinhos?  

c) Quantos jogos? 

d) Quantos jogos Higor tem a mais que bolas?  

e) Quantos carrinhos faltam para Higor ficar com a mesma quantidade que 

tem de jogos? 

 

f) Higor tem quantos brinquedos no total? 

 

g) Marque a resposta certa. Para agrupar uma dezena de brinquedos de 

Higor, é só adicionar: 

 

(    )jogos e bolas. 

(    )carrinhos e bolas. 

(    )carrinhos e jogos. 

 

Fonte disponível em: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-leitura-de-graficos-4o-ano/. 

Acesso em 23 de abril de 2020. 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-leitura-de-graficos-4o-ano/


  

 

Objetivo: revisar conhecimentos já aprendidos, ampliar saberes sobre o Sistema Solar, 

interpretar textos e desenvolver o raciocínio linguístico. 

Dando continuidade aos nossos estudos, ainda vamos falar sobre nosso Sistema Solar, 

e seus componentes. Hoje veremos os planetas que compõem esse sistema e algumas 

características. 

 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O TEXTO. 

 

 

 

 

  

        Nosso Sistema Solar tem elementos que orbitam ao 

redor do Sol, que é uma estrela. 

         Além da Terra, há outros sete planetas que fazem 

parte desse sistema: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano e Netuno. 

          Veja a imagem dos planetas na ordem em que 

ocupam, a partir do Sol. 

 

 

      Os quatro planetas mais 

próximos ao Sol são formados 

basicamente por rochas, portanto 

são conhecidos como planetas 

rochosos. 

        Os quatro planetas 

mais afastados do Sol são 

formados basicamente por gases 

e, por isso, são chamados de 

planetas gasosos.  

 

 

 

CIÊNCIAS 



PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

ATIVIDADE 1: Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno: 

 

1. Qual é o nome da galáxia à qual pertence nosso Sistema Solar? 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Nosso Sistema Solar teve origem em uma mesma nuvem de poeira e gás. Qual 

nome essa nuvem tão especial recebeu? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Quais são os oito planetas do Sistema Solar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. No Sistema Solar encontramos planetas de dois tipos: gasosos e rochosos. 

Determine em seu caderno, quais são os planetas rochosos e quais são os planetas gasosos. 

Se fizer uma tabelinha ficará mais fácil de visualizar: 

 

ROCHOSOS GASOSOS 

  

  

  

  

 

5. Copie e complete os espaços em branco: 

 

“Planetas rochosos são formados por ___________. E os planetas gasosos são 

formados por _____________.” 



 

 

Objetivo: revisar e fixar os conteúdos sobre o Sistema Solar, identificar os planetas que 

o compõe. Diferenciar astros luminosos de iluminados. 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

ATIVIDADE 2: Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno: 

 

1 – Observe a imagem abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil Escola – disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm> acesso em 

março, 2020 

 

1 – Desembaralhe as letras e coloque os planetas em ordem: 

 

OARUN IERRUCOM TREMA NOSARTU 

ETRAR UIEJPTR NOTUNE SEVUN 

 

1 – ____________________ 5 – ____________________ 

2 – ____________________ 6 – ____________________ 

3 – ____________________ 7 – ____________________ 

4 – ____________________ 8 – ____________________ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CIÊNCIAS 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm


 

2 – Qual é o nome do nosso planeta? 

________________________________________________________________________ 

 

3 – Qual planeta fica mais próximo do sol? 

________________________________________________________________________ 

 

4 – E qual planeta fica mais longe do sol? 

________________________________________________________________________ 

 

5 – Quais são os planetas vizinhos da Terra? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

6 – Classifique os astros abaixo como luminosos ou iluminados: 

 

Terra: _____________     Sol: _____________ 

Estrelas: _____________    Lua: _____________ 

 

7 – Classifique os objetos abaixo como luminosos ou iluminados: 

                 

Cada pontinho brilhante de uma noite estrelada é chamado de astro. Os astros podem ser classificados em 

luminosos e iluminados.  

Astros luminosos são os que apresentam luz própria e são chamados de estrelas. 

Ex: Sol. 

 

Astros iluminados são os que não apresentam luz próprias. Eles são vistos, pois refletem a luz das estrelas 

que os ilumina. 

Ex: planetas e satélites naturais (Lua). 

 

VOCÊ SABIA? 



 

 

 

Objetivo: Conhecer a classificação da história em períodos: Pré-História, Idade Antiga, 

Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 

 

Dando sequência no conteúdo da aula anterior, iremos estudar os períodos históricos. 

Os períodos históricos são uma convenção estabelecida por historiadores, que elegeram  

marcos temporais  de acordo com o que julgavam ser os eventos mais importantes da história. 

 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O TEXTO. 

 

HISTÓRIA 



 

Fonte:Livro didático, Buriti mais/História/4ºano/p.18. 

ATIVIDADE 1: Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno: 

 

1. A imagem abaixo representa a divisão da História de acordo com a visão europeia, 

porém esqueceram de colocar os períodos históricos. Complete os espaços com esses 

períodos: 

 



 

Fontes: http://soprahistoriar.blogspot.com.br/2011/10/prova-o-tempo-historia-e-o-trabalho-do.html#more . 

 

 

 

Objetivo: Valorizar as políticas da preservação do patrimônio histórico material 

brasileiro. Identificar aspectos da arqueologia brasileira. 

 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O TEXTO. 

 

Pré-História do Brasil 

 

HISTÓRIA 

http://3.bp.blogspot.com/--i25Ea2P5Vo/TpevV2fGE2I/AAAAAAAAD1w/QQrKNGIamOM/s1600/divisaoperiodos.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--i25Ea2P5Vo/TpevV2fGE2I/AAAAAAAAD1w/QQrKNGIamOM/s1600/divisaoperiodos.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--i25Ea2P5Vo/TpevV2fGE2I/AAAAAAAAD1w/QQrKNGIamOM/s1600/divisaoperiodos.jpg


 

Fonte:Livro didático, Buriti mais/História/4ºano/p.20 e 21. 

 

 

Sugestão de vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=kS4j8OvMT2g 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 2: Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno: 

 

 

1. Após ler o texto, copie as questões em seu caderno e responda: 

 

a) Onde fica situado o Parque Nacional Serra da Capivara? 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Que tipo de vestígios foram encontrados no parque? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kS4j8OvMT2g


2. Observe a imagem e responda as questões: 

 

     

 

a) Que figuras de animais os pesquisadores encontraram nas paredes dos abrigos do 

Parque Nacional Serra da Capivara? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Que animais extintos atualmente foram pintados nas paredes das cavernas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Objetivo: compreender por que o território brasileiro foi dividido em partes menores. 

Conhecer a primeira divisão territorial do Brasil. 

 

Como vimos na aula anterior, o Brasil é considerado um país continental, devido sua 

grande extensão territorial. Aí vem a pergunta: 

 

“Como manter um país tão grande organizado e livre do caos?” 

 

Nessa aula, iremos entender como essa questão foi solucionada.  

 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O TEXTO. 

Detalhe de pintura rupestre 

no Boqueirão da Pedra 

Furada, Parque Nacional 

Serra da Capivara,2015. 

GEOGRAFIA 



 

 A resposta da pergunta acima é simples, para manter a organização e administração do 

país ele foi divido em várias partes, o que hoje chamamos de Estados e Distrito Federal. 

 

Mas nem sempre tivemos essa divisão, logo quando os portugueses chegaram ao Brasil 

perceberam que o território era muito extenso, assim no início da colonização em 1534, o 

governo português dividiu o território brasileiro em faixas, que iam do litoral para o interior, até 

a linha de Tordesilhas. 

 

 

Fonte: Britannica Escola. Disponível em <https://escola.britannica.com.br/artigo/capitania/483156> acesso 

em: abril, 2020. 

 

Essas faixas eram chamadas de capitanias 

hereditárias, e cada uma delas era doada pelo rei a um 

donatário. Cada donatário devia administrar, desenvolver 

e proteger a capitania que recebia. 

 

 

 

A DIVISÃO POLÍTICA DO BRASIL 

A primeira divisão de terras do Brasil 

GLOSSÁRIO: 
 Hereditárias:  que passam de pai para 

filho por herança. 

 Donatário: aquele que recebe uma 

doação. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/capitania/483156


 

Atualmente o Brasil é dividido em 27 unidades federativas. Cada estado brasileiro é uma 

unidade federativa, isto é, uma parte do Brasil. 

O Distrito Federal, onde está situada Brasília, a capital do nosso país, também é uma 

unidade federativa. 

Por isso podemos dizer que o território brasileiro é dividido em 27 unidades federativas: 

26 estados e o Distrito Federal. 

 

 

Fonte: JOMAA, Lina Youssef; Buriti Mais: Geografia. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 21. 

 

 

Atual divisão das terras do Brasil 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISARÁ DO SEU CADERNO, LÁPIS 

E BORRACHA. 

 

ATIVIDADE 1: Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno: 

 

1 – Observe a imagem e responda: 

 

 

 

Fonte: PrintScreem Canal DPG Mundo. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3S 

M0&t=30s> acesso em: abril, 2020. 

 

 

 

 

AQUI NESSE LINK TEM UM JOGO QUE VAI TE AJUDAR 

IDENTIFICAR OS ESTADOS BRASILEIROS, VAMOS 

TENTAR?? 

https://online.seterra.com/pt/vgp/3068 

1 2 

https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3S%20M0&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=6JugVFF3S%20M0&t=30s
https://online.seterra.com/pt/vgp/3068
https://online.seterra.com/pt/vgp/3068


A imagem representa duas divisões políticas do Brasil. 

 

a) Qual delas aconteceu em 1.534? ___________. 

b) Qual o nome recebeu a primeira divisão política do Brasil? 

 ________________________________________________________________ 

c) Qual imagem representa a atual divisão política do Brasil? ____________. 

d) O Brasil é dividido em ____ unidades federativas: ____ estados e o ___________ 

Federal. 

 

2 – Por que os portugueses acharam necessário fazer a divisão de terras do território 

brasileiro? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 – Os donatários recebiam do rei uma faixa de terra, qual era a função desses 

donatários? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4 – Observe o mapa abaixo: 



 

Os estados estão identificados por siglas, observe o mapa da aula e relacione as siglas 

aos estados, como nos exemplos abaixo: 

 

AM – Amazonas 

AC – Acre 

 

5 – Qual unidade federativa você vive? _______________________. 

 

 

 

Objetivo: compreender que o município é parte do estado, reconhecer a 

responsabilidade da população na escolha dos seus representantes políticos e a participação 

social na administração do município. 

 

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO. NÃO É NECESSÁRIO COPIAR O TEXTO. 

 

O município é parte do estado! 

GEOGRAFIA 



 

Observe o mapa abaixo: 

 

Fonte: JOMAA, Lina Youssef; Buriti Mais: Geografia. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 22. 

No mapa temos o estado de Roraima e suas divisões municipais, cada parte no mapa, 

separado pela linha branca é um município, neste caso, do estado de Roraima. 

Podemos dizer então que onde vivemos hoje, faz parte de um município. No nosso caso, 

estamos no país Brasil, estado de São Paulo e município de Diadema. 

Cada município tem governo e leis próprias, assim como o Distrito Federal. 

 

 ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Todo município contém uma Prefeitura e uma Câmara dos Vereadores ou Câmara 

Municipal. 



 

 

Existem, ainda, os Conselhos Municipais, compostos por representantes do governo e 

da população. Os Conselhos Municipais são organizados com o objetivo de debater os 

problemas do município e propor melhorias. 

 

ATIVIDADE 2: Copie e responda as perguntas abaixo em seu caderno: 

 

1 – No decorrer da aula você conheceu as funções dos prefeitos e vereadores dos 

municípios. Faça uma pesquisa rápida e simples e descubra as funções dos seguintes cargos: 

 

 Governador do Estado: 



 Deputados Estaduais: 

 Deputados Federais: 

 Senadores: 

 Presidente da República: 

 

2 – Observe novamente o mapa do estado de Roraima e responda: 

 

 

Fonte: JOMAA, Lina Youssef; Buriti Mais: Geografia. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 22. 

 

a) Quantos municípios tem o estado de Roraima? __________________________. 

b) Como podemos perceber a área territorial de cada município?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

3 – O mapa abaixo mostra alguns dos municípios do estado de São Paulo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que o município de São Paulo se 

encontra no centro da rosa dos ventos   , e 

lembrando que nós já conhecemos os pontos cardeais: 

 

N – Norte 

S – Sul 

L – Leste 

O – Oeste 

 

Vamos conhecer os pontos colaterais:  

 

 NE – NORDESTE – fica entre o Norte e o Leste 

 SE – SUDESTE – fica entre o Sul e o Leste 

 NO – NOROESTE – fica entre o Norte e o Oeste 

 SO – SUDOESTE – fica entre o Sul e o Oeste 

 

Agora determine a direção de cada munícipio abaixo, observando o mapa e a rosa dos 

ventos: 

 

a) Diadema: S – SUL 



b) Poá: ____________________. 

c) Itapecerica da Serra: ____________________. 

d) Guarulhos: ____________________. 

e) Mairiporã: ____________________. 

f) Santo André: _________________. 

g) Cajamar: __________________. 

h) Jandira: __________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTES 

 
Objetivo: criar uma escultura com materiais que possui em casa, fazer uma releitura de sua 
escultura utilizando as técnicas de pintura do artista Romero Britto. 

 

Na última aula conhecemos um pouco o artista Romero Britto, vamos dar continuidade 

aos nossos trabalhos e aprendizagens? 

 

PARA A AULA DE HOJE VOCÊ VAI PRECISAR DE PAPEL, LÁPIS, BORRACHA E LÁPIS 

DE COR OU GIZ DE CERA. 

E MATERIAIS QUE JULGAR NECESSÁRIO, PODE SER POTES, BRINQUEDOS, 

MATERIAIS ESCOLARES, USE A CRIATIVIDADE. 

 

Assim como o Romero Britto, hoje você vai se transformar em um escultor e pintor. 

Primeiro você será o escultor, faça sua escultura utilizando materiais da sua casa. Tenha 

em mente o que quer construir, pode ser um castelo, barco, boneco, avião. Dê forma aquilo 

que desejar. 

Depois de construída sua escultura, se possível, tire uma foto, mas se não tiver como 

fazer a foto não tem problema. 

Agora nessa segunda parte da tarefa você será o pintor, observe a sua escultura, todos 

os detalhes, e faça uma releitura dela e como técnica de pintura utilize a mesma do artista 

Romero Britto. 

 

Seja criativo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMEB Fabíola de Lima Goyano 

Prof. Nilton Miguel Dantas Junior 

4º anos 

 

Seguem as sugestões desta semana de atividades nesses dias que vocês estarão em casa. 

Desliguem a televisão, deixem o computador e celular de lado e aproveitem esse momento em família, 

pois nada melhor do que se divertir com quem nós amamos. 

 

 

Pular elástico 

 

 

 

Material 

Elástico de 3 metros. 

 

Modo de brincar 

A musiquinha mais conhecida é “Dentro, fora, dentro, pisa, fora, cruza”, quando a criança canta 
“dentro”, ela pula pra dentro do retângulo formado com o elástico. 

Quando canta “fora”, pula pra fora. É importante fazer esses movimentos sem enroscar no 
elástico. 

Quando a criança canta “pisa”, então ela pisa com um pé em cada lado do elástico e quando 
canta “cruza”, ela cruza os dois lados do elástico e pula pra fora de novo. 

Então podemos dizer que ela “passou de fase” e o elástico que inicialmente estava no 
tornozelo, sobe agora para a altura dos joelhos. 



E assim segue, cantando as músicas e fazendo a sequência determinada, sempre subindo a 
altura do elástico, até que a criança erre. 

Quando a criança erra, ela troca com uma das outras crianças que está segurando o elástico e 
começam tudo de novo. 

Em alguns lugares, ao invés de cantar músicas, as crianças falam palavras divididas sílaba por 
sílaba, para cada sílaba, uma sequência no elástico. Existem várias variações. 

Como exemplo temos o “chocolate”. Funciona assim: ao cantar cada uma das sílabas da 
palavra “chocolate”, o participante faz um passo. 

No primeiro (“cho”), os dois pés vão para dentro das linhas. No segundo (“co”), cada um segue, 
em paralelo, para o lado de fora do elástico. No terceiro (“la”), os pés vão para dentro das 
linhas novamente. Para o quarto (“te”), os pés vão para fora. E então a brincadeira é finalizada 
com: “dentro, fora, dentro, pisa, fora e cruza”. 

Dica  

Apesar de ser uma brincadeira que fica mais legal com pelo menos 3 crianças, também dá 
para brincar sozinho de pular elástico, substituindo as crianças que ficam segurando o elástico 
por cadeiras. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


