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ATIVIDADES 4º. ANO – SEMANA DE 14 DE ABRIL A 20 DE ABRIL

Prezado aluno, prezada aluna 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 cinco 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  

Antes de realizar a atividade, vamos assistir mais um filme do mesmo gênero
textual  em que estamos estudando (Conto de assombração).  Clique no link
abaixo para assistir.

https://youtu.be/KOFHSW7B63o

Abaixo  vamos  ouvir  um  conto  narrado,  caso  você  não  consiga  assistir  os
vídeos, releia a história “Casa Monstro” com atenção em todos os detalhes
para realizar a atividade.

https://youtu.be/v1iPacuURNM

Objetivo: Produção do começo ao fim do conto de assombração.

Atividade 1:

Você já ouviu alguns contos de assombração. Agora, chegou a hora de criar

um! Então, vamos produzir um conto de assombração. Para isso, é necessário

que você esteja atento para determinados pontos. Veja o roteiro e as dicas

para você produzir uma história assustadora.

https://youtu.be/KOFHSW7B63o
https://youtu.be/v1iPacuURNM
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• Onde esta história acontecerá?  

• Quem serão os personagens? Quais as suas características?  

• Qual será o conflito?  

• Qual será a solução deste conflito?  

• De que forma esta história terminará?    

• Qual será a moral da história?   

 Lembre-se de algumas das características dos contos de assombração:

• São histórias com suspense; 

• Possuem uma estrutura simples; 

• Geralmente é uma ficção, ou seja, algo inventado, tudo pra deixar a história
assustadora; 

• Há conflitos; 

• Existe uma moral.

CHEGOU A SUA VEZ! USE A IMAGINAÇÃO! (REALIZE ESSA ATIVIDADE
EM SEU CADERNO) Mínimo de 12 linhas!

Objetivo: Auto- avaliação da produção textual.

Atividade 2:  Leia o seu conto e faça uma auto- avaliação da

sua produção e assinale sim ou não nos quadradinhos abaixo: (copie em seu
caderno). 

FICHA DE REVISÃO INDIVIDUAL                                Sim//Não

Coloquei título?
Descrevi o ambiente?

Relatei os fatos que aconteceram com os
personagens?

Coloquei todos os detalhes importantes?
Coloquei a moral da história?
Dividi o texto em parágrafos?

Utilizei os pontos de interrogação
necessários?

Utilizei os pontos de exclamação necessários?
Usei letras maiúsculas nos nomes próprios,
depois de ponto e no início dos parágrafos?

Deixei o espaço necessário (“dois dedinhos”)
no início dos parágrafos?

Escrevi corretamente as palavras?
Minha letra está legível?

Meu trabalho está limpo?
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Leitura

Esta é a história de uma menina

Vou contar como ela era

Seu nome é Rita Magrela.

Além de ser gritadeira

Rita é muito tagarela

A tal Rita magricela

Tem o nariz arrebitado,

Sardas pra todo lado

E o cabelo espetado

Amarrado com fita amarela.

Esta Rita magricela,

A tal de cara magrela,

Tem uma mania esquisita: vive fazendo birra!

A confusão logo começa já no café com pão.

Se a Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz não,

Pronto! ... Já abre aquele bocão!

Flávia Muniz

CONCORDÂNCIA NOMINAL

Objetivo:   identificar  em textos  e usar  na  produção textual  a  concordância

entre artigo, substantivo e adjetivo (grupo nominal)
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Atividade 3:  (EXERCÍCIOS NO SEU CADERNO)

De acordo com o texto Rita Magrela, complete as frases com o artigo mais

adequado  (o/a/os/as)  e  depois  classifique-os,  (masculino  ou  feminino)

conforme o exemplo na letra A:

A) Rita,   a   menina -  artigo feminino

B) Rita ,   ___     magrela -  artigo___________

C) ____ seu nome – artigo________________

D) Tem ______ nariz – artigo_______________

E) Arrebitad_____ artigo__________________

F) E ______ sardas – atigo__________________

G) E _________cabelo – artigo_______________

H) Amarrado com _______fita – artigo_________

I) Espetad____________artigo_______________

J) Quer ______pão – artigo__________________

MATEMÁTICA

Objetivo: Compreender horas, minutos e segundos, qual ponteiro indica a hora e minutos.

 Atividade 4 

Copie este quadro explicativo em seu caderno , faça a leitura para entender as medidas de tempo.
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Objetivo: Fazer  leitura  das  horas  em  diferentes  tipos  de  relógio  e  perceber  que
necessitamos de organizar o tempo para realizar nossa rotina.

Continuação das atividades anterior. Você sabe ler as horas em relógios digitais? Em relógios de

ponteiros? Observe a ilustração abaixo e confira em que horas os relógios estão marcando em cada

caso. 
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   Atividade 5  

Muito bem, você já fez as observações, agora em seu caderno escreva o que costuma fazer em

cada um desses horários citados acima. 

Ex: Ás 8:30 hrs. Faço ____________________________

      Objetivo:  Saber  a importância do tempo para organização e,  atráves disso consigo realizar

situações diferentes.
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 Atividade 6

Agora em seu caderno faça o desenho de um relógio e descreva a rotina de cada horário, pedido na

imagem acima, como o exemplo que está abaixo.

Ex: Hora em que a aula se inicia?      Resposta:  
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Objetivo: Perceber a passagem do tempo em nosso dia a dia. 
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   Atividade 7  

Observe os dois horários marcados no relógio digital. Faça o quadro em seu caderno. Agora pense e

responda quanto tempo se passou em cada situação. (escrever a resposta no quadro “tempo decorrido”).

CIÊNCIAS

 ATIVIDADE 8:      

Objetivo:  Conhecer  o  conceito  de  doenças  transmissíveis  e  não

transmissíveis.

Dando continuidade as atividades trabalhadas na semana anterior ,as imagens 

e o texto abaixo são do livro de Ciências . Leia e em seguida, responda o que 

se pede:
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 ATIVIDADE 9

Objetivo: Reconhecer a existência de seres vivos microscópicos causadores 

de doenças.

Diante da leitura do texto, de qual ser vivo o médico estava falando? Escreva a 

resposta no seu caderno.
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 ATIVIDADE 10:      

Objetivo: Compreender o mecanismo de transmissão de doenças virais e 

como preveni-las.

Continue a leitura do texto a seguir, para responder as questões.

 ATIVIDADE 11:

Objetivo: Reconhecer as doenças causadas por vírus.

Como podemos chamar as doenças causadas por vírus? Escreva o nome 

dessas doenças que você conhece, no seu caderno.
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 ATIVIDADE 12:

Objetivo: Compreender a importância de se evitar o mosquito da dengue.

Para dar continuidade sobre a prevenção da dengue, você irá assistir o vídeo 

clicando no seguinte link. Se acaso você não conseguir acessar o vídeo devido 

a conexão com velocidade ou capacidade suficiente para assistir, pode fazer 

uma pesquisa sobre a prevenção da dengue e escrever no caderno.

https://youtu.be/omY3FPhMmDM

 ATIVIDADE 13:

Objetivo:  Reconhecer  medidas  para  evitar  a  proliferação  do  mosquito  da

dengue.

Diante do vídeo que você acabou de assistir, agora escreva em seu caderno,

quais  objetos  que  podem  acumular  água  e  se  tornarem  um  criadouro  do

mosquito Aedes aegypti. 
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HISTÓRIA

Objetivo: Conhecer aspectos do desenvolvimento da agricultura desde a Pré-
História.

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

https://youtu.be/omY3FPhMmDM
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 ATIVIDADE 14 :

Objetivo: Identificar quais afirmações são falsas e quais são verdadeiras.

Leia  o  texto  e  marque  nas  lacunas V para  verdadeiro  e  F para  falso  nas
afirmações abaixo:
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(  )  O desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização
dos grupos humanos.

(  ) Apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se
deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta.

(  ) Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram
de plantar, abandonando as terras férteis.

(   )  O  desenvolvimento  da  agricultura  fez  com  que  os  grupos  humanos
aprimorassem as ferramentas de trabalho.

 ATIVIDADE 15:

Objetivo: Identificar a partir do texto informações sobre as práticas iniciais da 
agricultura.

No caderno preencha as lacunas do texto sobre o início da prática da 
agricultura utilizando as palavras abaixo.

Técnicas Sementes Pedra Polida Domesticar

    Há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte
da humanidade. Os grupos humanos passaram a _________________ plantas
e animais. Eles criaram ________________ para o cultivo de vegetais, como
abrir  pequenas  valas  na  terra  com  ferramentas  feitas  de  madeira  e
______________________, e aprenderam a armazenar______________ , que
eram espalhadas no solo depois de arar a terra.

 ATIVIDADE 16:

Objetivo: Conceituar e reconhecer a domesticação das plantas.

Diante da leitura do texto, como ocorreu o processo de domesticação das 
plantas? Responda no caderno.
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GEOGRAFIA

 ATIVIDADE 17:      

Objetivo: Conhecer os países mais extensos do mundo, e os limites do Brasil.

Dando continuidade as atividades trabalhadas na semana anterior, as imagens

e o texto abaixo são do livro de Geografia. Observe a figura e em seguida,

responda o que se pede:

a) Que países são maiores que o Brasil em área territorial?

b) Se você tivesse que listar  os dez maiores países em área territorial,

quais seriam os outros cinco países? 

c) Em sua opinião, o território brasileiro sempre foi assim, como aparece no

mapa acima?
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 ATIVIDADE 18:      

Objetivo: Conhecer fatos sobre a expansão territorial no Brasil.

Leiam o texto e responda a pergunta

O Brasil é o quinto maior país do mundo. Mas nem sempre foi assim.

A extensão e os limites do nosso país foram se formando ao longo do tempo,

desde a chegada dos colonizadores.

A partir do fim do século XV, a América foi colonizada por povos europeus.

Parte  das  terras  que  hoje  formam  os  Estados  Unidos  foi  colonizada  por

franceses e por ingleses.

Os espanhóis colonizaram terras da faixa ocidental da América do Sul, grande

parte das terras e ilhas da América Central e do atual México.

Os portugueses colonizaram terras na parte oriental da América do Sul, que

atualmente correspondem `as terras brasileiras.

 Porque somos o único país da América do Sul que tem como idioma o

Português?

EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivo da Proposta:

 Conscientizar sobre os riscos que a obesidade infantil traz à saúde física

e mental das crianças e adolescentes;

 Aprimorar o gosto pela leitura através de conteúdos que sejam 

motivantes e do interesse do educando;

 Experimentar/vivenciar e fluir exercícios físicos que solicitem diferentes 

capacidades físicas e as sensações provocadas pela sua prática;

 Estimular o gosto por brincadeiras e jogos em seus momentos de lazer;

 Promover vivências descontraídas entre educando e seus familiares;
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Leia o texto sobre Obesidade Infantil e em seguida realize as atividades 

propostas:

A obesidade é  uma  doença  caracterizada  pelo acúmulo  excessivo  de

gordura  no  corpo.  Este  acúmulo  pode  ser  responsável  por  uma  série

de problemas     de     saúde  .  Essa  doença  afeta  tanto  crianças  quanto  adultos,

sendo importante destacar que crianças obesas apresentam mais chances de

tornarem-se adultos obesos.

Causas da obesidade infantil

Atualmente  muitas  crianças  e  adolescentes  apresentam  o  quadro  de

obesidade devido a algumas situações:

- consumo de alimentos ricos em gorduras e carboidratos;

- falta de uma alimentação equilibrada (aquela que oferece uma variedade

de nutrientes);

- aumento do número de horas em frente à televisão, tablet, computador,

vídeo-game, etc;

- falta de uma rotina de prática de exercícios físicos 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/obesidade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/problemas-saude.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/problemas-saude.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/problemas-saude.htm


EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – ATIVIDADES 4º. ANO – SEMANA DE 04 DE MAIO A 08 DE MAIO

O que fazer para evitar a obesidade infantil?

A obesidade infantil pode ser combatida com a adoção de hábitos de vida

bastante  simples.  Veja,  a  seguir,  algumas dicas para  ter  uma infância  mais

saudável e combater esse problema de saúde:

Realizar mais brincadeiras ao ar livre e ficar menos tempo assistindo TV,

jogando videogame ou navegando na internet;

Praticar esportes;

 Incluir verduras, legumes e frutas na alimentação;

Reduzir o consumo de alimentos ricos em gorduras e carboidratos, tais

como batata frita, hambúrgueres, bolos, doces e biscoitos recheados;

Estabelecer horários para a realização das refeições e não “beliscar”

entre elas;

Dormir bem;

Fazer consultas médicas de rotina para avaliar se outros fatores podem

estar contribuindo para o aumento de peso.

 ATIVIDADE 19:

Responda no caderno as perguntas sobre o texto:

a) O que é obesidade?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

b) Descreva os principais fatores que causam a obesidade?

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

c)  Cite  três  ações  que  podemos  adotar  em  nosso  dia-a-dia  para

combatermos a Obesidade Infantil?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 ATIVIDADE 20:

Brincadeira Caça ao tesouro

Reúna seus familiares, escolha um objeto a ser escondido. Os participantes 
ficarão de olhos fechados até que a pessoa esconda o objeto.

 Podem ser utilizados todos os cômodos da casa. Vencerá o jogo aquele que

encontrar o objeto primeiro. Você poderá variar o jogo:

-  inserindo  mais  objetos  onde  cada  objeto  encontrado  resultará  em  uma

pontuação diferente;

- escrevendo dicas para que a pessoa possa ler e aproximar-se do local onde o

objeto foi escondido.

 ATIVIDADE 21:

Descreva no seu caderno como foi a experiência com esse jogo. Quem 
participou com você? Quantas vezes conseguiu encontrar o objeto?
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ATIVIDADE 22:

Veja  as  figuras  de  movimentos  de  yoga  abaixo  e  tente  realizar  cada

movimento ficando 20 a 30 segundos em cada posição dentro dos seus limites,

o importante é saber até onde você consegue. Procure respirar lentamente.

Puxe o ar lentamente pelo nariz e em seguida solte pela boca.
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 ATIVIDADE 23:

Descreva se conseguiu realizar todos os movimentos e como você se sentiu ao

realizá-los.

Fontes:

 https://brasilescola.uol.com.br/saude/obesidade-infantil.htm  

 https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/perigos-sobrepeso-na-infancia.htm  

 https://www.infoescola.com/educacao-fisica/yoga/  

 https://fernandobraganca.com.br/2016/06/16/prevencao-da-obesidade-na-infancia/  

ARTES

TEMA: História da Arte

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.

Dando continuidade a nosso estudo sobre História da Arte, a música tem inicio

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 artística, pois era produzida sempre visando à sobrevivência e a

comunicação. Dessa forma, a música desponta por impulso e instinto, como

forma  de  expressar  e  de  comunicar,  sendo  encontrada  nos  rituais  e

acompanhando as danças.

Leia essa canção abaixo e responda o que se pede:

Refletindo mais…...

https://brasilescola.uol.com.br/saude/obesidade-infantil.htm
https://fernandobraganca.com.br/2016/06/16/prevencao-da-obesidade-na-infancia/
https://www.infoescola.com/educacao-fisica/yoga/
https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/perigos-sobrepeso-na-infancia.htm
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Coisas

Você conhece a canção “As coisas”, de Arnaldo Antunes? Ela trata de como

são as coisas do mundo.

Mas será que elas eram assim na Pré-história?

Clique no link abaixo e assista ao vídeo com a canção do músico Arnaldo

Antunes “As coisas”.

Caso você não tenha como assistir  o vídeo, a letra da canção está escrita

abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=gBf1jRgNRTw

 ATIVIDADE 24:

*Com bastante atenção, leia a canção e desenhe uma coisa da Pré-história e

pinte com lápis de cor ou giz de cera no seu caderno que corresponde às

palavras destacadas na cor azul abaixo:

As coisas

As coisas tem peso, massa, volume 

tamanho, tempo, forma, cor

posição, textura, duração

densidade, cheiro, valor

consistência, profundidade

contorno, temperatura, função

https://www.youtube.com/watch?v=gBf1jRgNRTw
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aparência, preço, destino e idade

sentido

as coisas não tem paz

as coisas não tem paz

as coisas não tem paz

as coisas não tem paz

*E para finalizar nossas atividades você assistirá ao filme “Os Groods”.

Pequeno resumo do filme para quem não conseguir  acessar o link  do

filme.

A animação “Os Groods”, nos mostra a história de uma distinta família da era

das  cavernas.  Todos  os  humanos  que  eles  conheciam  foram  mortos  por

animais  ou  doenças,  portanto  sua  rotina  é  uma  constante  luta  por

sobrevivência,  onde  eles  caçam alimento  durante  todo  dia  e  se  escondem

durante  a  noite.  O  filme  começa  com a  pintura  rupestre  nas  paredes  das

cavernas de uma época em que o homem ainda não tinha muita noção de si

mesmo ou do mundo.

Os Groods passa em plena pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo

dentro  de  uma  caverna.  O  filme  possui  um  roteiro  simples,  porém

extremamente divertido sobre ideias e pensamentos. 

 A família é formada pelo Grug (pai), Ugga (mãe), vovó, Thunk (o irmão), Sandy

(a irmãzinha brava, ou melhor, feroz) e Eep (a irmã na qual sonha em ter uma

vida diferente da que vive).

Grug os protege da melhor forma e não o deixam conhecer por nada o mundo

exterior. Como Eep gosta de vivenciar desafios e não tem medo do perigo em

uma noite qualquer conhece um jovem sonhador, em busca do amanhã, o Guy.

Guy os ensina que fora da caverna na qual eles os escondiam, tinha um mundo

incrível para eles conhecerem, mas Grug não acha essa idéia nem um pouco

confiável.

Com toda essa mudança de vida,  na qual  ocorre de uma hora para outra,

juntos como uma grande família unida eles vão atrás de desafios e adaptar-se



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – ATIVIDADES 4º. ANO – SEMANA DE 04 DE MAIO A 08 DE MAIO

a uma nova vivência, com o diferente do que eles estavam acostumados de se

viver.

 

Clique no link abaixo e assista ao vídeo “Os Groods”.

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

 ATIVIDADE 25:

Responda no seu caderno:

1) Relate  como a  família  Groods vivia  e lutava para sua sobrevivência em

busca de alimentos.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=WftxgamswBU
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2) Na sua opinião, qual a maior lição que o filme nos passa?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3) Agora desenhe em seu caderno, cenas do filme que você mais gostou.

Fontes:

http://somundomeu.blogspot.com/2013/04/resenha-filme-os-croods.

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   

CHEGAMOS AO FIM DE MAIS UMA

SEMANA!

Confira se as atividades já estão no seu

caderno.

Viu? Não foi tão complicado! Aproveite o final de semana para brincar bastante

em  casa,  e  não  se  esqueça  das  regrinhas  de  higiene  para  continuar  se

protegendo do vírus, certo? Até a próxima! Nos veremos em breve.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Serra_da_Capivara
http://www.brasilescola.com/
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