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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCACÃO 

Departamento de Formação e Acompanhamento Pedagógico 
Rua Canadá, 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-040 Telefone: 4072–7008/703 

E.M. “DEPUTADO FREITAS NOBRE” - 4º Ano 
Semana de 05 a 08/05/2020 

 

Terça-feira 

LÍNGUA PORTUGUESA E GEOGRAFIA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Ampliar os conhecimentos do aluno quanto à sua identidade, conhecimento sobre as regiões do Brasil;  
Desenvolver a leitura e interpretação textual; Localizar informações implícitas no texto. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

Os textos diversos são uma ótima opção para que possamos ampliar nosso repertório e também conhecer 
outros modos de fala. A identidade, tem a vercom nossas raízes familiares e também com a relação que 
construímos com as seres vivos ao nosso redor. Isso está diretamente ligado ao estudo desta semana. 

 

Leia com atenção 

EU 

Perguntei pra minha mãe: "Mãe, onde é que ocê nasceu?" 

Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba 

Mas que sua mãe que é minha avó 

Era filha de um gaúcho que gostava de churrasco 

E andava de bombacha e trabalhava no rancho 

E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro 

Quando ouviu alguém gritando: "Socorro, socorro!" 

Era uma voz de mulher 

Então o meu bisavô, um gaúcho destemido 

Foi correndo, galopando, imaginando o inimigo 

E chegando no ranchinho, já entrou de supetão 

Derrubando tudo em volta, com o seu facão na mão 

Para o alívio da donzela, que apontava estupefata, 

Para o saco de batata, onde havia uma barata 

E ele então se apaixonou 

E marcaram casamento com churrasco e chimarrão 

E tiveram seus três filhos, minha avó e seus irmãos 

E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado 

Se não fosse uma barata ninguém teria gritado 

Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada 

Eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe, não teria nada 

Nem sequer existiria 

 

Perguntei para o meu pai: "Pai, onde é que ocê nasceu?" 

Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife 

Mas seu pai que é o meu avô 



2 
 

Era filho de um baiano que viajava no sertão 

E vendia coisas como roupa, panela e sabão 

E que um dia foi caçado pelo bando do Lampião 

Que achava que ele era da polícia um espião 

E se fez a confusão 

E amarraram ele num pau pra matar depois do almoço 

E ele então desesperado gritava: "Socorro!" 

E uma moça apareceu bem no último instante 

E gritou pra aquele bando: "Esse rapaz é comerciante!" 

E com muita habilidade ela desfez a confusão 

E ele então deu-lhe um presente, um vestido de algodão 

E ela então se apaixonou 

Se aquela moça esperta não tivesse ali passado 

Ou se não se apaixonasse por aquele condenado 

Eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai pra casar com a minha mãe 

Então eu não contaria essa história familiar 

Pois eu nem existiria pra poder cantar 

Nem pra tocar violão 

 

Esse é um poema que foi transformado em música pela dupla “Palavra Cantada”. Você 

conhece? Já ouviu falar? 

A dupla é composta pelos artistas Paulo Tatit e Sandra Peres. 

Você quer saber mais sobre eles? Pesquise! Curiosidade é a palavra chave! 

Se você quiser saber como é a melodia, acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=2cqcWHs7a_E 

 

Vamos falar sobre o texto... 

1. O texto parece ter sido escrito por quem?  

___________________________________________________________________________________  

2. Qual o assunto do texto?   

__________________________________________________________________________________ 

3. No texto, quem é a pessoa que está em perigo e grita por socorro?  

__________________________________________________________________________________ 

4. Você já perguntou para o seu pai ou a sua mãe onde eles nasceram? Você também pode perguntar 

para uma avó, tio ou tia e para quem vive com você. Registre abaixo um pouco dessa história. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2cqcWHs7a_E
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Quarta-feira 

MATEMÁTICA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Fazer com que o aluno utilize diferentes procedimentos para resolução de cálculos envolvendo números 
naturais. Usar estratégias próprias para a solução de situaçõesproblema. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

No dia-a-dia utilizamos a matemática ediversas vezes nãopercebemos. Por isso é comum, na escola, os 
educadores buscarem situaçõesdo cotidiano para ampliar a aprendizagem. 

 

 

PROBLEMAS INTERESSANTES... 

 Copie as situações-problema abaixo e as responda em seu caderno:  

  

1. Bruno e Luana compraram juntosum celular. Bruno contribuiu com 650 reais e Luana com 345 reais.  

a) Com quanto Bruno contribuiu? _____________  

b) Com quanto Luana contribuiu? _____________  

c) Que operação matemática devemosfazer para descobrir o preço do celular? ___________  

d) Determine o preço do celular. ___________________________________________  

e) Quem contribuiu mais para a compra do celular? ____________________________  

f) Que operação deve ser usada para descobrir quem mais contribuiu? ________________  

g) Quanto Bruno contribuiu a mais que Luana? _________________________________  

 

 

2. Débora comprou no mercado três quilos de arroz por R$ 3,00 cada quilo, e dois quilos de feijão por R$ 

4,00 cada quilo.  

a) QuantoDébora pagou pelos três quilos de arroz? ______________________ 

 b) Quanto ela pagou pelos dois quilos de feijão? _________________________  

c) Que operação devemos usar para descobrir o total gasto por Débora? ____________  

d) Quanto ela pagou ao todo pelas compras, se não comprou mais nada? ____________  
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e) Se ela pagou com uma nota de R$ 20,00, que operação devemos fazer para descobrir seu troco? 

__________________________________________________  

f) Quanto recebeu de troco? __________________________   

 

3. Um supermercado possuía 532 caixinhas de achocolatado. Um funcionário verificou que 178 caixinhas 

estavam fora de validade.  

a) Que operação devemos fazer para descobrir quantas caixinhas estavam boas para o consumo? 

_______________________________________________________  

b) Quantas caixinhas estavam boas para a venda? ________________________  
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Quinta-feira 

CIÊNCIAS 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  

Compreender as relações entre os seres vivos e não vivos e seu meio ambiente. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:   
A natureza é formada por seres e seu ambiente. Cada ser tem sua função  em um ecossistema  dinâmico. 

Frequentemente estudamos todos os agentes da natureza: o Sol, a água, os animais, vegetais e seres humanos 
e o quanto devemos respeitar e preservar a natureza. 
 

Por que você acha que o assunto de Ciências é ecossistema?  

Significa que todos nós precisamos uns dos outros. Pense nisso! 

Nesses tempos de pandemia, devemos pensar na nossa responsabilidade quanto à nossa higiene, de 

nossa família e pessoas próximas. Nós estamos em casa, nos resguardando e a natureza está se 

recuperando de todos os danos causados por nós. 

 

O ECOSSISTEMA 

O ecossistema é uma unidade em que seres vivos e seres não vivos se relacionam formando um 

sistema estável, como, por exemplo, uma floresta que com sua vegetação, seus animais, seu tipo de solo 

e seu clima característico formam um ecossistema, assim como um lago, um oceano, o tronco de uma 

árvore ou um simples aquário.  

Você acha que consegue separar os seres vivos dos não vivos? Vamos dar uma dica…os seres 

vivos precisam de alimentos para sobreviver… 

Todos os ecossistemas possuem  componentes vivos que são seres  que vivem em um 

determinado local, enquanto os componentes não vivos são por exemplo: como água, luz, solo, 

umidade, temperatura, nutrientes etc.  

Podemos encontrar desde ecossistemas pequenos, como um lago, até ecossistemas muito 

grandes como a Floresta Amazônica, mas independente do seu tamanho, em todos os ecossistemas tem 

que haver uma interação entre os seres vivos e não vivos. 

Para você entender melhor o que é um ecossistema, vamos tomar como exemplo um lago. 



6 
 

 

Nesse ecossistema, todos os componentes se interagem. 

 

Quais os seres vivos desse ecossistema? 

_______________________________________________________________________ 

 

2- Quais os seres não vivos? 

_______________________________________________________________________ 

 

3- Qual a relação entre os seres vivos e não vivos deste lago? 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Pense um pouco... 

Seres inanimados (que não se alimentam, não crescem, não se reproduzem e não morrem) são 

utilizados no auxilio em diversas áreas do nosso dia-a-dia.  Faça uma lista de 20 seres não vivos ou 

inanimados que você pode identificar na sua casa, na sua rua... 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ZISNYO0utgg/WacR_ft11rI/AAAAAAAAEkw/xn-btzeR2A0y-JyAV4ShVj8L9ZLEDvvnwCLcBGAs/s1600/Sem+T%C3%ADtulo.png
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Sexta-feira 

HISTÓRIA 

OBJETIVO DA ATIVIDADE:  
Identificar as relações entre o ser humano, a arte e a natureza. 

  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A ilustração é uma ferramenta muito utilizada na sala de aula como fonte de experimentação e prazer para 
o aluno, dessa forma  este poderá experimentar de forma livre uma das mais ricas formas de expressões, o 
desenho. 

 

 

 
 

A arte rupestre é o termo designado para as produções artísticas dos seres humanos que viveram 

durante a pré-história. 

A arte rupestre consiste, basicamente, em pinturas registradas em cavernas e algumas esculturas e 

peças de cerâmica, sendo essas últimas mais recentes. As pinturas costumam representar o dia a dia da 

população da época, com desenhos de animais e de seres humanos. 

Todos nós podemos nos expressar por meio da arte. 

Sendo assim, que tal você ilustrar a história contada no texto “EU”?  

Perceba os detalhes descritos por quem conta a história e bom trabalho. Chame alguém da sua casa 

para te ajudar.  

 

PERGUNTEI PRA MINHA MÃE: "MÃE, ONDE É QUE VOCÊ NASCEU?" ELA ENTÃO ME RESPONDEU QUE 

NASCEU EM CURITIBA.  

 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2017/05/17/pre-historia-tem-hifen/
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ERA FILHA DE UM GAÚCHO QUE GOSTAVA DE CHURRASCO E ANDAVA DE BOMBACHA E TRABALHAVA 

NO RANCHO...  

 

 

 

E UM DIA BEM CEDINHO FOI CAÇAR ATRÁS DO MORRO QANDO OUVIU ALGUÉM GRITANDO: 

"SOCORRO, SOCORRO!!!"  

 

 

 

ENTÃO MEU BISAVÔ, UM GAÚCHO DESTEMIDO FOI CORRENDO GALOPANDO, IMAGINANDO O 

INIMIGO.  
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E CHEGANDO NO RANCHINHO, JÁ ENTROU DE SUPETÃO [...]PARA ALÍVIO DA DONZELA QUE APONTAVA 

ESTUPEFATA PARA O SACO DE BATATA, ONDE HAVIA UMA BARATA...  

 

 

 

 ELE ENTÃO SE APAIXONOU E MARCARAM CASAMENTO COM CHURRASCO E CHIMARRÃO E TIVERAM 

SEUS TRÊS FILHOS, ... 
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ARTES 

 

Tema:  Arte e sentimento  

Objetivo:  

Experimentar, selecionar e utilizar diversos suportes, materiais e técnicas artísticas para 

expressar-se através da linguagem visual. 

 

Contextualização: 

       Olá, crianças! Nós continuamos em isolamento social. Não é muito fácil, pois 

adoramos ficar perto dos amigos para estudar, brincar e conversar, mas para manter a nossa 

saúde bem e das outras pessoas, precisamos cada um ficar em sua casa e tomando os 

devidos cuidados. Pensando nisso, a professora Gislaine da escola Professora Zilda Gomes 

dos Reis de Almeida teve uma grande ideia!   Ela pediu a um grupo de professores para 

gravarem um vídeo. Cada um enviou o seu para a Gislaine que juntou todos em um único 

vídeo e é sobre esse vídeo que nós vamos trabalhar hoje. 

 

 Você já ouviu falar em Arteterapia?  

 A arte pode ser usada como ferramenta para ajudar as pessoas. Segundo a 

Associação Americana de Arteterapia, o processo criativo na arte enriquece a qualidade de 

vida das pessoas. O arteterapeuta tem formação e conhecimento para usar a arte para auxiliar 

na autoestima e no tratamento de problemas emocionais, stress, traumas, entre outros.  

 No vídeo, nós professores usamos uma lista da arteterapeuta ucraniana Victoria 

Nazarevich “23 conselhos para reorganizar as ideias”. Cada professor pegou um item da lista, 

falou uma frase e mostrou o seu trabalho artístico. 

 Você pode acessar o vídeo no seguinte link: Victoria Nazarevich, na voz dos 

professores de arte:  https://www.youtube.com/watch?v=ykvF-qVAbiA&feature=youtu.be.  

 Caso você não tenha como assistir, não tem problema! Vou deixar aqui a lista 

completa para que você consiga saber o que os professores falaram no vídeo.   

23 conselhos para reorganizar as ideias - Victoria Nazarevich 

1. Se você está cansada, desenhe flores. 

2. Se estiver brava, desenhe linhas. 

3. Se alguma coisa estiver doendo, comece a esculpir (use sabonetes, velas, argila, 

madeira… o que tiver ao alcance). 

4. Se você está entediada, comece a colorir uma folha de papel. 

5. Se estiver triste, pinte um arco-íris. 

6. Se você tem medo, aprenda a fazer o ponto macramê (aqueles parecidos com tranças 

usadas para fazer pulseiras de fios).  

7. Se estiver angustiada, faça uma boneca de pano (à mão mesmo com o material que 

tiver em casa). 

https://www.youtube.com/watch?v=ykvF-qVAbiA&feature=youtu.be
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8. Se estiver indignada, rasgue uma folha de papel em pedacinhos. 

9. Se estiver preocupada, comece a fazer origami (aquelas dobraduras de papel que 

formam diferentes objetos barquinhos, aviões, sapinhos…). 

10. Se estiver tensa, desenhe figuras geométricas diferentes. 

11. Se você precisa lembrar alguma coisa, desenhe labirintos. 

12. Se estiver decepcionada com alguém, faça a réplica de uma pintura. 

13. Se estiver desesperada, desenhe saídas, estradas, portas, ruas. 

14. Se você precisa entender alguma coisa, desenhe mandalas (se achar complexo 

desenhe uma margarida e depois vá repetindo as pétalas em torno dela e pinte as 

pétalas coloridas). 

15. Se você precisa renovar as energias, desenhe paisagens. 

16. Se quiser entender os seus sentimentos, faça um autorretrato. 

17. Se for importante conhecer o seu estado de espírito, desenhe manchas coloridas como 

num desenho cego (aqueles que fechamos os olhos e rabiscamos o papel em círculos 

sem tirar o lápis do lugar). 

18. Se você precisa organizar os seus pensamentos, desenhe círculos e quadrados. 

19. Se quiser entender os seus desejos, faça uma colagem com figuras de revistas, letras, 

tecidos… 

20. Se você quer se concentrar nos seus pensamentos, desenhe pontos, alvos, miras. 

21. Para encontrar a melhor solução para uma situação, desenhe ondas e círculos. 

22. Se estiver sem forças para sair da situação, mas precisa seguir em frente, desenhe 

espirais. 

23. Se você quer se concentrar em uma meta, coloque a sua meta no papel e cole-a no 

espelho. 

 

Portal Raízes. 23 Conselhos Da Terapeuta Victoria Nazarevich Para Reorganizar As 
Ideias. Disponível em: https://www.portalraizes.com/23-conselhos-de-victoria-nazarevich/ 
Acessado em: 27 de abril de 2020.  
  

 

Atividade 

 Tente identificar como você está se sentindo hoje. Conseguiu? Agora escolha um item 
da lista que tenha relação com o seu sentimento. Faça um desenho/atividade com o que a 
arteterapeuta nos aconselhou ou faça um desenho/atividade artística que você achar que vai 
ajudar neste momento. Use a criatividade, expresse livremente e sem preocupação. Na 
arteterapia, não são levadas em consideração questões técnicas, estéticas ou acadêmicas. 
Você está livre para escolher o que vai usar para criar. O importante é o fazer artístico, a 
experimentação de materiais, a criatividade, a expressão, o processo e a reflexão sobre a sua 
criação artística.  
 Caso você decida fazer um desenho ou pintura, coloque a folha de sulfite na posição 

horizontal (deitada) sobre a mesa. Faça uma linha distante 2 cm da borda superior da folha. 

Neste local, coloque o seu nome completo, 4 Ano e escreva qual é a sua turma (A, B, C, D ou 

E). Também não se esqueça de escrever neste espaço o tema da atividade que será: Os 

conselhos terapêuticos de Victoria Nazarevich. 

https://www.portalraizes.com/23-conselhos-de-victoria-nazarevich/
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A sua folha ficará assim: 

 

 Caso você decida fazer algum objeto artístico você não precisará desenhar, mas 

será necessário guardar direitinho o seu trabalho para depois levar para a escola. Converse 

com os seus pais, veja com eles se na sua casa tem algum lugar seguro para guardar o seu 

trabalho até voltarmos para a escola, principalmente, se for algum objeto como, por 

exemplo, uma escultura.  

 Depois que você terminar o seu desenho/pintura ou objeto artístico, escreva numa 

folha o seu nome, a turma e como foi o processo para fazer a atividade e, por último, 

descreva o seu trabalho. Ao descrever, cite o tema, o formato, o tamanho se é colorido ou 

não, o que você sentiu ao construir a sua arte e se você gostou do resultado final.   

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Tema: “Passar por cima e passar por baixo”  

Materiais: Um adulto e uma criança dispostos 

a brincar e se divertir juntos. 

Objetivo:  

trabalhar diferentes alturas de plano, 

através do corpo. 

Atividade: 

Esta atividade possibilita a exploração do 

corpo em relação ao plano alto, podemos 
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estimular a criança a saltar por sobre as pernas, sobre o abdômen, sobre as costas do adulto 

que estiver brincando com ela.  

Essa é uma ótima opção para as crianças brincarem com os adultos, assim a brincadeira 

ficará mais divertida!  

 

Também é possível criar circuitos com objetos, móveis ou obstáculos e o mesmo faremos 

para o plano baixo, pedir para elas passarem por debaixo de mesas, cadeiras, camas ou 

obstáculos.  

 “Passar por cima e passar por baixo” Clic no link e assista ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=1C4F31NBNeM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1C4F31NBNeM

