EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS
4º ano – SEMANA DE 04 DE MAIO DE 2020
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Experimentar movimentos de esquiva, envolvendo diferentes segmentos corporais
em situações de ataque e defesa (EF35EF14).

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Lutas vamos retomar algumas atividades desenvolvidas na escola
através dos jogos de oposição II.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Mais uma atividade da unidade temática de Lutas na Educação Física escolar, a Luta dos Prendedores consiste em o
oponente tentar tirar todos os prendedores de roupa grudados pelo corpo do adversário, aquele que o fizer primeiro
sairá vitorioso.
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 29/04/2020

Atividade 01: Pega-prendedores
Organize os participantes em duplas e entregue a cada uma delas três prendedores de roupa. Oriente um dos alunos da
dupla a fixar os três prendedores na parte da frente da blusa, apenas na região do tronco e dos braços.

Ao sinal de inicio, o aluno da dupla que estiver sem os prendedores deve tentar tirar com as mãos os do oponente, sem
socos ou movimentos que possam machucar. O outro aluno pode apenas esquivar-se na tentativa de impedir a perda
dos prendedores, não sendo permitido agarrar o oponente.
A disputa se encerra quando o aluno (participante) conseguir pegar todos os prendedores do oponente.

Dica: Para facilitar a assimilação desta atividade abaixo, sugiro que os alunos assistam a este vídeo que pode ser
acessado na internet cujo endereço eletrônico se encontra a seguir: Lutas dos Prendedores
https://www.youtube.com/watch?v=jwit0mH2UUM Acesso 29/04/2020

Atividade 02: Variação do jogo pega-prendedores
A diferença desta atividade em relação à anterior é que ambos os alunos (participantes) das duplas tem de fixar os
prendedores na parte da frente da blusa.
Ao sinal de inicio, eles devem simultaneamente, tentar tirar os prendedores do oponente e, ao mesmo tempo, evitar
perder os seus.
A disputa se encerra quando um dos alunos (participantes) conseguir pegar todos os prendedores do oponente.
Após o término destas atividades escreva no caderno: Como foi fazer estes movimentos de esquiva, ataque e defesa?
Qual deles você teve maior dificuldade em executar? Você tentou mudar as regras do jogo? Se sim, escreva o que você
alterou...
Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola.
BOA ATIVIDADE!
Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 3º a 5º anos Ensino Fundamental, Anos Iniciais edição: editora Moderna, São Paulo, 2017.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo,
cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degradação dessas
áreas.
CONTEXTUALIZAÇÃO: É muito importante que saibamos sobre a estrutura geográfica do mundo em que vivemos, por
isso, esta semana vamos falar um pouco sobre o relevo, entendendo primeiramente o que é, e como está apresentado
nas paisagens de onde vivemos.
ATIVIDADE: Leia o texto abaixo, que nos diz de maneira simples e fácil do que é relevo. A seguir responda as questões
em seu caderno.

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.
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-geografia-relevo-4o-ano-2/

Leia as alternativas e copie em seu caderno, a que estiver correta, a partir do texto acima:

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 formas são secundárias.

3. Em seu caderno, escreva o que significa cada uma dessas características:
a.Pequena elevação de terra:___________________
b.Terreno plano e mais elevado: ___________________
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 e em seu caderno, escreva o que são cada parte do relevo que cada número está mostrando.
Indique o que é planalto, montanha, morro, planície e vale.
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https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-geografia-relevo-4o-ano-2/

DISCIPLINA: HISTÓRIA
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções da natureza,
avaliando os resultados dessas intervenções.
CONTEXTUALIZAÇÃO: Considerando que semana passada iniciamos a aprendizagem sobre a influência da cultura
africana da culinária brasileira, é importante que neste momento, estudemos um pouco sobre a agricultura do Brasil
para podermos identificar o processo da influencia cultural de outras regiões.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
ATIVIDADE 01

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5630/desafios-para-a-agricultura-do-brasil-no-passado-e-no-presente

Agora escreva em seu caderno, sua resposta para as seguintes perguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O que as imagens têm em comum?
Qual a articulação entre elas?
O que elas representam?
Quem tem alguma vivência com o plantio?
Por que se plantam alimentos?
O que é preciso para poder plantar?

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: A segunda imagem representa uma plantação com a técnica chamada COIVARA, muito
utilizada pelos povos indígenas (representada na ilustração) e por povos africanos, no passado e atualmente.

PESQUISA: Procure na internet, mais informações sobre a técnica COIVARA, e registre em seu caderno.

DISCIPLINA: CIÊNCIAS
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição,
reconhecendo a importância ambiental desse processo.
CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta atividade, conheceremos um pouco mais sobre a ação dos fungos e bactérias na
decomposição alimentar.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

TEXTO 01: Leia o texto abaixo com atenção:
O que é decomposição e para que serve?
Decomposição é um termo usado para descrever os processos em que a matéria orgânica é degradada em
partículas menores e em nutrientes.
A decomposição é muito importante para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque é através desta que
os nutrientes que se encontravam presentes no organismo morto voltam para o meio, podendo ser utilizados por
outros.
Os organismos chamados decompositores, são as bactérias e os fungos, que são seres vivos capazes de
realizar o processo de decomposição como forma de adquirir energia.
Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2371/acao-decompositora-do-fungos-e-bacterias

TEXTO 02: Agora, preste atenção na história de Lili.

“Lili é uma menina esperta e observadora, presta atenção em tudo à sua volta. Todo final de semana, ela passeia no
parque da cidade que possui muitas árvores. Ela adora brincar em um balanço que fica ao lado de um pessegueiro
enquanto balança ela observa tudo à sua volta. A menina percebeu que o pessegueiro estava carregado de pêssegos
maduros, inclusive que alguns deles já haviam caído do pé e estavam no chão. Na semana seguinte, quando Lili
voltou ao parque, enquanto balançava em seu brinquedo preferido observou o pessegueiro e percebeu um cenário
diferente. A menina, curiosa e observadora desceu do balanço e foi até ele olhar bem de perto, percebeu que dos
belos pêssegos que estavam no chão haviam dado lugar a pedaços menores da fruta e escuros, com diversas
manchas e um aspecto muito nojento! Nesse mesmo momento, Lili pensou: “o que aconteceu com as frutas que
estavam aqui?”
Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2371/acao-decompositora-do-fungos-e-bacterias

ATIVIDADE: Escreva em seu caderno, ou numa folha a parte, suas respostas para as questões abaixo utilizando as
informações do texto da atividade 01, e da história de Lili, na atividade 02. Se necessário pesquisem no Google com o
tema “decomposição de alimentos”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Será que essas frutas do chão, da história de Lili, já estavam maduras?
O que acontece com as frutas que caem das árvores e ninguém recolhe?
Sofrendo os efeitos do sol e da chuva, o que pode acontecer com essas frutas?
O que ocasionou essa transformação?
Para onde vão essas partículas após essa transformação?
Será que se essas frutas tivessem sido recolhidas e guardadas por alguma pessoa aconteceria o mesmo?

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezena de milhar.
A partir de um tema que faz parte do dia a dia dos alunos e seus familiares, utilizar os conhecimentos matemáticos
prévios, para relembrar o sistema de numeração decimal.
CONTEXTUALIZAÇÃO: A partir de um tema que faz parte do dia a dia dos alunos e seus familiares, utilizar os
conhecimentos matemáticos prévios, para relembrar o sistema de numeração decimal.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
O futebol e os números
Caro aluno, tudo bem? Você gosta de pensar para tomar uma decisão correta em alguma situação complicada?
Também gosta de jogar, descobrir, inventar, discutir opiniões e construir? Assim é a matemática.
Como sabemos que o Brasil é o país do futebol, escolhemos um texto sobre este tema, falando de como surgiu o
futebol. Você sabe como surgiu o futebol? Então vamos descobrir!
Vamos desvendar esse universo incrível do futebol e dos números?
Copie os textos e as questões no caderno ou em uma folha caso não esteja com ele.
Origem do Futebol

Foto: Racheal Grazias / Shutterstock.com
Não se sabe ao certo como o esporte se iniciou, mas encontra-se na história antiga, vários tipos de esportes
praticados com o uso da bola e muito semelhantes ao Futebol, embora não possuísse a organização e regras atuais. O
mais parecido com o Futebol atual é um jogo encontrado na Grécia, por volta do século I a.C., esse jogo era praticado
por soldados que se dividiam em duas equipes de nove pessoas e jogavam com uma bola cheia de areia. Foram
encontrados também jogos não tão semelhantes na China Antiga, por volta de 3000 anos a.C., o qual era jogado como
treinamento militar, e no Japão Antigo um jogo praticado por membros da corte.
Vejamos um pouco da história do Futebol:
Durante a Idade Média, um jogo muito parecido com o futebol se manifestava, porém este fazia o uso
frequente da violência entre os jogadores. Era composto de dois times com 27 jogadores cada e era permitido qualquer
tipo de agressão física para conseguir a vitória. As funções de corredores, sacadores, guarda-redes, etc., eram ocupadas
por subgrupos em cada equipe.
Na Itália verifica-se a presença de um jogo chamado gioco del calcio, que terminou por ser proibido por causa
da demasiada violência em sua prática, mas logo depois voltou a ser praticado, porém com várias regras que proibiam a
violência e que eram observadas por mais de dez juízes.
Foi na Inglaterra, porém, que as regras atualmente conhecidas por nós foram implementadas. Lá o jogo foi
sistematizado, o tamanho do campo foi determinado e passou-se a usar a bola de couro cheia de ar. Aos poucos o jogo

foi se popularizando e recebeu, em 1848, um código unificado de regras para ser praticado em qualquer lugar do
mundo.
Datas de instituição de algumas regras:
1871: guarda-redes (goleiro)
1875: regra do tempo de 90 minutos
1891: pênalti
1907: regra do impedimento.
Em 1885 o futebol passou a ser jogado profissionalmente, e em 1904 foi criada a FIFA. Foi trazido ao Brasil por
Charles Miller, que ao viajar para a Inglaterra tomou conhecimento do esporte e trouxe, em 1894, uma bola de futebol
e as regras. O primeiro time de futebol brasileiro foi o São Paulo Athletic.
Alguns dos principais campeonatos de Futebol para o Brasil, atualmente, são: A copa do Mundo, o Campeonato
Brasileiro, a copa América, a copa das Confederações, entre outras.
Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/esportes/futebol/

1- Foi possível observar nesse texto várias datas e números, pois eles fazem parte da nossa rotina. Pinte de vermelho
todos os números encontrados no texto.

2- Quantos números você encontrou? _______________________________________________________________

3- Agora que já observou todos os números encontrados no texto, que tal organizá-los em ordem crescente?

4- Como é o número 1.891 arredondado até a dezena mais próxima? ___________________

5- Observe as datas de instituição de algumas regras do futebol:
1871: guarda-redes (goleiro)
1875: regra do tempo de 90 minutos
1891: pênalti
1907: regra do impedimento.
a)Qual o número maior? ___________________________________
b)Qual é o número menor? _________________________________

c) Agora responda qual é o antecessor e o sucessor desses números:
1871
1875
1891
1907

6 - Observe a imagem com atenção e responda:

Em uma partida de futebol na Arena Corinthians havia 49.205 pessoas. Sabendo disso responda, qual o antecessor
(que vem antes) e qual o sucessor (que vem depois) desse número:
49.205
Como seria a leitura desse número? _______________________________________________________________
7- Observe a tabela que apresenta as três maiores torcidas dos times brasileiros no Campeonato Brasileiro 2016:
TIME

NÚMERO DE TORCEDORES

INTERNACIONAL

25.421

PALMEIRAS

32.470

CORINTHIANS

28.764

Qual foi o time com maior número de torcedores no campeonato em 2016? _________________________________
7- Agora junto com seu familiar, faça uma pesquisa que quantos torcedores cabem nos estádios:

Morumbi ____________________________

Pacaembu- __________________________

Allianz Parque_______________________

Vila Belmiro: _______________________

Chegamos ao final dessa aventura pelo mundo do futebol e dos números.
Espero que tenham gostado. Até a próxima.

DISCIPLINA: ARTE
OBJETIVO DA ATIVIDADE: Estimular o aluno a refletir sobre a arte e perceber as formas de expressão artísticas que
estão presentes em nosso cotidiano, enfatizando que não é apenas em grandes galerias e museus para ver arte
(EF15AR03, EF15AR07).
CONTEXTUALIZAÇÃO: Pensando nas várias formas de se expressar a arte, vamos explorar aqui um pouco a Arte Urbana
com os grafites do pintor Eduardo Kobra.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Breve biografia do artista
Da periferia de São Paulo para o mundo. Nascido em 1975 no Jardim Martinica, bairro pobre da zona sul paulistana, o
artista Eduardo Kobra tornou-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, com obras em 5 continentes.
Desde os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, ele detém o recorde de maior mural grafitado do mundo – primeiro com
‘Etnias’, pintado para celebrar o evento, com 2,5 mil metros quadrados; marca superada por ele mesmo em 2017, com
uma obra em homenagem ao chocolate que ocupa um paredão de 5.742 metros quadrados às margens da Rodovia
Castello Branco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Etnias
https://images.app.goo.gl/xcbiWMxaUFQQQiWXA

Mural da Fabrica de chocolate da Cacau Show - https://images.app.goo.gl/1dxgaavkcprEzo7s7

Atividade 1
Pensando na arte como uma expressão artística, vamos observar um Grafite do artista Eduardo Kobra, onde ele
homenageia as vítimas do Covid 19. Observe formas, materiais, cores e suportes que ele usou. Converse com seus
familiares e pense em como você poderia expressar seus sentimentos a respeito de toda essa situação que estamos
passando hoje.
Use a sua criatividade, imaginação e os materiais que tiver em casa para fazer a sua produção. Seria bem bacana se você
usasse um suporte (caixa de sapato, tampa de pizza, papelão, um pedaço de telha, um pedaço de madeira, uma
camiseta usada, etc), bem diferente para fazer sua obra, (esqueça o caderno e folha de sulfite). Use e abuse da sua
criatividade. Bom trabalho !!!

Acesso em 30/04/2020
https://images.app.goo.gl/qvLYrqhHPbp7yQBz8
Site para pesquisa
www.eduardokobra.com.br

DISCIPLINA: PORTUGUÊS
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre
grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas
de nasalidade (til, m, n).
CONTEXTUALIZAÇÃO: Construção do sistema alfabético e da ortografia.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
1) Faça a leitura da notícia abaixo. Logo após, copie todas as palavras que possuem: SS, Ç e C.
Bolo de 141 anos é passado como herança por família

Quatro membros da família já foram proprietários do doce

https://www.jornaljoca.com.br/bolo-de-141-anos-e-passado-como-heranca-por-familia/

Um bolo de frutas feito em 1878 é passado de geração em geração por uma família do Michigan, nos Estados Unidos.
O doce, que foi assado por uma mulher chamada Fidelia Ford, é guardado pelos descendentes dela há 141 anos, como uma
forma de homenagem.
Fidelia tinha começado uma tradição de, a cada dezembro, fazer um bolo que seria comido apenas nas festas de fim
de ano do ano seguinte. Como ela morreu antes de o bolo de 1878 ser comido, a família decidiu considerar o doce um
legado, não uma comida.
Julie Rutinger, a atual dona do bolo, é a quarta a recebê-lo como herança. O pai dela, que era bisneto de Fidelia e o
antigo proprietário, deixava o doce como decoração em uma das prateleiras da sala de jantar de casa. Para honrá-lo, Julie
resolveu mantê-lo no lugar quando recebeu o legado.
O bolo já foi provado duas vezes. A primeira mordida, quando o doce tinha 86 anos, foi dada por um dos membros da
família, Amos Ford, que afirmava ser uma pena ninguém nunca ter aproveitado a herança. Já a segunda vez foi quando o
bolo foi levado para o programa The Tonight Show pelo pai de Julie. Na ocasião, ele e o apresentador do programa
provaram um pedaço e disseram que tinha gosto de trigo podre.
Fontes: Band, CBN e Detroit News.

Copie as questões em seu caderno e responda:
1 ) Você já leu alguma situação curiosa como esta? Se sim, escreva um pouco sobre ela.

2 ) Já imaginou, um bolo guardado durante 141 anos!? Conseguiu perceber na notícia por que isso aconteceu? Explique do
seu jeito o que entendeu.

3) Copie a tabela em seu caderno, depois separe cada uma das palavras circuladas no texto “Bolo de 141 anos é passado
como herança por família”, nas colunas correspondentes.
C

SS

Ç

