PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno 1184
Jardim Inamar – Diadema

Olá, crianças!
Esperamos que todos estejam bem, se cuidando neste período de suspensão
das aulas presenciais. Continuaremos com nossas atividades, afinal somos
uma turma e as aulas presenciais ainda não voltaram.
Quando retornarmos, vocês poderão trocar ideias e ver como ficaram as
atividades dos colegas e aprender muito mais!
Tudo passará! Se dediquem o quanto puderem nas atividades.
Abaixo, estão as atividades de todas as disciplinas: faça com capricho!
FIQUEM ATENTOS!!!
Em cada atividade estará escrito o que se deve fazer.
•

•

•

PARA COPIAR
PARA LER

Disciplina: Língua Portuguesa
Ano/Ciclo: 4º ano
Período: 18/05 a 24/05
PARA LER!!!

• ATIVIDADE 1
Objetivo: Identificar e classificar os substantivos, conhecer os substantivos
primitivos e ligá-los aos seus derivados.
Tempo de duração: 120 minutos

Vamos relembrar!!!
Durante esse período de quarentena já aprendemos várias coisas sobre
os substantivos: aprendemos que os substantivos são palavras que dão
nomes aos seres, que podem ser classificados como comuns e próprios,
como coletivos e também de gênero masculino e feminino. Todas essas
informações nos ajudam a termos melhores ideias e a escrever melhor os
nossos textos.
Os substantivos também podem se classificar de outras maneiras como
vamos ver a seguir:

Nesta aula vamos aprender sobre os substantivos primitivos e
derivados:
Alguns substantivos podem ser considerados primitivos ou derivados.

As palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de
outra palavra que já existe na língua portuguesa.
Já as palavras derivadas, são aquelas que se formam a partir de outras.
Vamos ver alguns exemplos:
Substantivos primitivos
São aqueles que sua origem não veio de outra palavra.
Exemplos: porta, leite, laranja, livro;

Substantivos derivados
São aqueles que são formados a partir de outra palavra existente.
Exemplos: porteira, leiteiro, laranjeira, livraria
Um substantivo primitivo pode ter mais que um substantivo derivado. Veja
abaixo:
Palavra primitiva

Palavras derivadas

Flor
Chuva
Dente
Boi
Jardim

Flora, floricultura, florista, florido, florzinha...
Chuvarada, chuveiro, chuvisco, chuvinha...
Dentadura, dentista, dentição, dentuça...
Boiada, boiadeiro, boizinho, bovino...
Jardinagem, jardineiro, jardineira.

Se você puder acessar, há mais informações no vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=F5MnpNADqUY

PARA COPIAR!

1. Agora faça o quadro no caderno e escreva um substantivo derivado para
cada substantivo primitivo:
Substantivo Primitivo
flor
ferro
pedra
porta
livro
sapato
lápis
lixo

Substantivo derivado

2. Encontre os substantivos primitivos que dão origem aos derivados
abaixo e escreva ao lado de cada palavra:
Exemplo: bananeira - banana
pobreza porteiro cavaleirocachorrada leiteiro mangueira peixeiro –
3. Ligue os substantivos primitivos aos substantivos derivados:
cadeira
vento
caixa
gelo
grama

gramado
caixote
cadeirante
ventilador
gelado

PARA LER!!!

• ATIVIDADE 2
Objetivo: Ler e interpretar história em quadrinhos
Tempo de duração: 60 minutos
André, é um personagem autista da Turma da Mônica. Ele aparece na
Revista Autismo, uma edição super legal que nos ajuda entender como
nos relacionar com os autistas e como eles são, seus comportamentos e
etc. Uma característica muito forte neles é a sinceridade. Aqui embaixo
você vai ler uma história com ele, vamos ler?

https://www.revistaautismo.com.br/geral/andre-e-a-turma-da-monica-em-sincericidio/

PARA COPIAR!

Após a leitura da história em quadrinhos, copie e responda as questões em seu
caderno:
1) Quem estava com uma câmera quando Magali e Mônica chegaram no
parque?
2) Por qual motivo Mônica pediu que fosse tirada outra foto?
3) Quando a Mônica perguntou a opinião de André, o que ele disse?
4) Por qual motivo André deu esta resposta à Mônica?
5) Você já conheceu uma criança autista? Se conhecer, como se chama?

PARA LER!!!

• ATIVIDADE 3
Objetivo: Completar palavras com X e CH empregar adequadamente o X e
CH em diferentes palavras
Tempo de duração: 60 minutos
Depois de entender que André é bem sincero, devido a sua característica
de autismo, Mônica resolveu ajudá-lo em sua lição de casa.
PARA COPIAR!

Copie as palavras que Mônica fez no quadro e complete as palavras com X
ou CH:

__ícara

boli__e

__inelo

__apéu

cai__a

ma__ado

__miné

__ocalho

pei__e

__upeta

con__a

__uveiro

__arope

mo__ila

li__o

https://www.tudodesenhos.com/d/professora-monica

Referencias

Site infoescola: https://www.infoescola.com/portugues/substantivos-primitivose-derivados/
Site escola kids: https://escolakids.uol.com.br/portugues/derivacao.htm
Site Brasil escola: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/classificacao-dossubstantivos.htm
Site tudo desenhos: https://www.tudodesenhos.com/d/professora-monica
Site Revista Autismo: https://www.revistaautismo.com.br/geral/andre-e-a-turmada-monica-em-sincericidio/
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Disciplina: Matemática
Ano/Ciclo: 4º ano
Período: 18/05 - 24/05

E vamos de matemática de novo!!! Só para relembrar antes de
continuarmos, já trabalhamos nas últimas atividades com cálculos de
adição e subtração, situações problemas, raciocínio lógico e leitura de
horas, tanto em digital quanto analógico. Agora, para essa semana,
continuaremos com a base da matemática que são os cálculos e
problemas e acrescentaremos um pouco de figuras planas. Lembre-se
de fazer no caderno, colocando a data e atividade que está realizando!!!
Bom estudo!!!!!
FIQUEM ATENTOS!!!
Em cada atividade estará escrito o que se deve fazer.
•
•

PARA COPIAR!!!
PARA LER!!!

PARA LER!!!

• ATIVIDADE 1
Objetivo: Compreender o conceito de polígono. Identificar os elementos de
um polígono. Classificar os polígonos quanto ao número de lados.
Tempo de duração: 90 minutos

O que é um Polígono?
Todas as figuras planas fechadas formadas por retas, com três ou mais
lados. Você pode conferir os principais polígonos no quadro baixo.

•

Principais quadriláteros

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-os-poligonos.htm - acesso 11/05/2020

•

Outros polígonos

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-os-poligonos.htm - acesso 11/05/2020

Observe no quadro abaixo o nome que damos para cada polígono, de
acordo com o número de lados.

https://blog.professorferretto.com.br/poligono-concavo-e-poligono-convexo/ - acessado em
11/05/2020

•

Elementos de um polígono
VÉRTICE

LADO

EM CASO DE DÚVIDAS, SÓ ACESSAR ESSSE VÍDEO....
https://www.youtube.com/watch?v=PmSEId2EN4g

•

Agora vamos lá. Em seu caderno copie os exercícios e responda com
atenção, em caso de dúvida, procure consultar os quadros e a
explicação acima.
PARA COPIAR!

•

Em seu caderno, desenhe, copie os polígono abaixo e complete com o
nome, lados e vértices.

POLÍGONO

LADOS

/

VÉRTICES

NOME

•

Usando somente polígonos, faça um desenho em seu caderno, capriche
bem e depois mostre para a nossa turma!!!

PARA LER!!!

•

ATIVIDADE 2

Objetivo: Estimular o raciocínio matemático, com o uso de cálculos por meio
da análise de erros (tentativa e erro).
Tempo de duração: 60 minutos
Neste desafio é importante primeiro observar atentamente cada figura tanto a
quadrada quanto a triangular, usar um rascunho e com várias tentativas ir
eliminando as que não dá certo. Boa sorte!!!
•

Marilia e Roberto adoram brincar com os coelhos. Para chegar até os
coelhos, eles precisam atravessar as duas cercas que ficam perto da
toca. Vamos ajuda-los? Siga as dicas abaixo!!!!

CERCA QUADRADA – A soma de cada fileira da cerca dever ser 6 usando
apenas os algarismos 1,2 e 3. Para chegar à toca é só encontrar os números
que faltam.

CERCA TRIÂNGULAR – A soma de cada lado da cerca triangular tem que ser
8 usando apenas os algarismos 1,2,3 e 4. Para chegar à toca, basta encontrar
os números que estão faltando.
PARA COPIAR!

NÃO DESISTA!!!
VOCÊ CONSEGUE!!!
http://sugestaodeatividades.blogspot.com/2012/03/raciocinio-logico.html?m=1 – acesso
12/05/2020

PARA LER!!!

•

ATIVIDADE 3

Objetivo: Analisar, interpretar e resolver situação problema, compreendendo
diferentes significados das operações do campo aditivo.
Tempo de duração: 60 minutos
Leia o problema abaixo com bastante atenção, ele tem várias perguntas, por
esse motivo precisa refletir e calcular para chegar as respostas corretas, não
esqueça de copiar as perguntas e responder em seu caderno.

PARA COPIAR!

Em um teatro, cabem 516 pessoas. Já entraram 229. Na fila, do lado de fora,
estão 315 pessoas. Sabendo dessas informações, responda:
a) Quantas pessoas cabem no teatro?
b) O teatro já está completo? Por quê?
c) O que deve ser feito para saber quantas pessoas ainda podem entrar no
teatro?
d) Quantas pessoas ainda podem entrar?

e) Haverá pessoas da fila que não poderão entrar no teatro? Por quê?
f) Quantas pessoas da fila não poderão entrar no teatro?

PARA LER!!!

•

ATIVIDADE 4

Objetivo: Resolver cálculos de adição e subtração usando a técnica operatória.
Tempo de duração: 30 minutos
Para realizar os cálculos, precisamos organizar os algarismos na casa decimal
correta, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena e unidade
embaixo de unidade. Calcule com atenção e revise após a conclusão.

PARA COPIAR!

4) Copie as contas no seu caderno e realize os cálculos com bastante atenção:
a) 251 + 137=
b) 125 + 107=
c) 280 + 113 =
d) 395 + 176 =
e) 343 – 38=
f) 97 – 48=
g) 341 – 202=
h) 124 – 97=

REFERÊNCIAS
https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-os-poligonos.htm
acesso em 11/05/2020

-

https://blog.professorferretto.com.br/poligono-concavo-e-poligono-convexo/
acesso em 11/05/2020

-

http://sugestaodeatividades.blogspot.com/2012/03/raciocinio-logico.html?m=1 –
acesso em 12/05/2020
SUGESTÕES DE JOGOS
Estimular cálculo mental - https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/feche-acaixa/ - acesso em 12/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró.
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno nº 1184
Jardim Inamar – Diadema - SP

•

DISCIPLINA: HISTÓRIA
ANO/CICLO: 4º ANO.
PERÍODO: 18/05/2.020 À 24/05/2.020.

Crianças: fiquem atentas, pois teremos as comandas: “PARA LER”, “PARA
VER” ou “PARA COPIAR” em seu caderno. O que for somente para ler ou ver
não há a necessidade de copiar no caderno!

OBJETIVO: Identificar e entender por meio da leitura, visualização das
imagens e ou acesso aos links opcionais: a linha do tempo, compreender que
a linha tempo serve para organizarmos os acontecimentos históricos. Saber
que a função da linha do tempo é demonstrar em uma linha reta quando os
fatos ocorreram ao longo do tempo, saber o que acontenceu antes, o que
aconteceu ao mesmo tempo em vários lugares e também o que aconteceu
depois de determinado marco histórico.

TEMPO DE DURAÇÃO: 1 HORA E 20 MINUTOS.
Na aula anterior estudamos e entendemos o significado de tempo
cronológico e tempo histórico, estudamos que o tempo cronológico e
essencialmente aquele onde utilizamos o relógio ou o calendário e o tempo
histórico é aquele que representa as grandes mudanças na sociedade, ou seja,
no mundo e na vida das pessoas. Entendemos também a utilização do (a.C.)
(antes de Cristo) e (d.C.) (depois de Cristo) na contagem dos anos na Era
Cristã. Foi possível também na aula anterior praticar o que entendemos por
meio dos exercícios respondidos em seu caderno.

APÓS COMPREENDER ISSO, ESTAMOS
PRÓXIMO DESAFIO EM HISTÓRIA:

PRONTOS PARA NOSSO

✓ LEMBRE-SE: APÓS A LEITURA DAS DEFINIÇÕES E VISUALIZAÇÃO
DAS IMAGENS ABAIXO, ASSIM COMO O ACESSO AOS LINKS

OPCIONAIS, NÃO SE ESQUEÇA DE ESCREVER AS PERGUNTAS E
RESPONDER AS ATIVIDADES/EXERCÍCIOS EM SEU CADERNO DE
HISTÓRIA COMO JÁ ESTAMOS ACOSTUMADOS.

LINHA DO TEMPO

É importante que saibamos que a linha do tempo é utilizada para
organizarmos os acontecimentos históricos e sua função é mostrar como
os fatos, ou seja, as coisas aconteceram no decorrer do tempo.
Observamos também em uma linha do tempo o que aconteceu antes
(anterioridade), ou seja, é tudo aquilo que aconteceu antes de um marco,
por exemplo, tudo aquilo que aconteceu antes do seu nascimento, temos
também o que aconteceu ao mesmo tempo (simultaneidade), ou seja, é
algo que aconteceu ao mesmo tempo, por exemplo: nasceu meu
irmãozinho e ao mesmo tempo nasceu um priminho meu e temos ainda a
questão do que ocorreu depois (posterioridade), ou seja, tudo que
aconteceu após o seu nascimento.
A linha do tempo pode representar historicamente todos os
acontecimentos da humanidade, como por exemplo, uma linha do tempo
para representar a divisão do tempo em períodos: pré-história, idade
antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea que é a que
vivemos atualmente no ano de 2.020, século XXI (21). Vamos trabalhar
mais com isso nas próximas aulas, aguardem...
As divisões na linha do tempo: servem para nos situar no tempo e
no espaço, é uma ferramenta importante e devemos saber que ela pode
contar a história da humanidade, de um país, de uma cidade, de uma
empresa, da nossa escola, de nossa família e também a nossa história
pessoal.

IMAGENS QUE ILUSTRAM O QUE ESTUDAMOS ACIMA:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
•

VÍDEOS E LINKS QUE PODEM AUXILIAR EM CASO DE DÚVIDA OU
SE VOCÊ DESEJAR SABER MAIS:

VÍDEO - JANAINA SPOLIDORIO - LINHA DO TEMPO FÁCIL para fazer com os ALUNOS
https://www.youtube.com/watch?v=XZSxe5z7TUw Acesso em: 13 de maio de 2.020.

TEXTO – SUA LINHA DO TEMPO PRECISA MELHORAR
https://novaescola.org.br/conteudo/8793/sua-linha-do-tempo-precisa-melhorar Acesso em:
13 de maio de 2.020.
VÍDEO - PROF.CHARLES CAMILO: CONTAGEM DO TEMPO NA HISTÓRIA
https://novaescola.org.br/conteudo/2370/como-trabalhar-a-nocao-de-tempo-em-historia
Acesso em: 13 de maio de 2.020.

•

ATIVIDADES

AGORA É COM VOCÊ:
APÓS A LEITURA DO TEXTO, VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS E/OU
ACESSANDO OS VÍDEOS AUXILIARES SE ASSIM DESEJAR, COPIE A
QUESTÃOS NO SEU CADERNO E RESPONDA:
1)

FAÇA A LINHA DO TEMPO DE SUA VIDA, CONTANDO DESDE O SEU

NASCIMENTO

ATÉ

OS

DIAS

DE

HOJE.

MARQUE

EM

ORDEM

CRONOLÓGICA, OU SEJA, COMO NOS EXEMPLOS DAS IMAGENS ACIMA.
REGISTRE OS MOMENTOS MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ.

ATENÇÃO: UTILIZE, POR FAVOR, O CADERNO NA HORIZONTAL
(DEITADO) PARA REALIZAR ESSA ATIVIDADE.

2)
OBSERVANDO NOSSO TEXTO ACIMA, A LINHA DO TEMPO TEM A
FUNÇÃO DE MOSTRAR COMO OS FATOS SE SITUAM NO DECORRER DO
TEMPO: O QUE ACONTECEU ANTES (ANTERIORIDADE), AO MESMO
TEMPO (SIMULTANEIDADE) E O QUE OCORREU DEPOIS
(POSTERIORIDADE). ISSO É?
(

) VERDADEIRO OU

(

) FALSO

CRIANÇAS: NESSA AULA ESTUDAMOS A LINHA DO TEMPO E DEIXAMOS
A AULA SOBRE: A QUE SÉCULO PERTENCE CADA ANO EM NÚMERO
ROMANO E EM INDU-ARÁBICO PARA NOSSA PRÓXIMA ATIVIDADE.
APROVEITE O CONTEÚDO E ATÉ AS PRÓXIMAS AULAS!

Referências
Buriti mais: História – Organizadora: Editora Moderna. Obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. Editora responsável: Lucimara
Regina de Souza Vasconcelos – 1ª ed.- São Paulo: Moderna, 2017. Página: 17.
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Disciplina: Geografia
Ano/Ciclo: 4º ano
Período: 18/05/2020 à 24/05/2020

Objetivo: Conhecer por meio da leitura e visualização de imagens a população
da América do Sul e sua a diversidade cultural.
Tempo de duração: 1 hora e 20 minutos
Vamos dar continuidade nos nossos estudos de Geografia. Nas aulas
passadas vimos sobre o nosso Planeta Terra, sobre os continentes, sobre um
dos eventos que acontece que une as diferentes populações. Hoje vamos dar
continuidade aos nossos estudos sobre a América, iremos conhecer um pouco
sobre a população que faz parte desses diferentes países.

Após realizar as leituras, no seu caderno
responda as questões.

Crianças da América do Sul
Você estudou que a América do Sul é formada por vários países.
Em cada um desses países as paisagens são diferentes, assim como o
modo de vida das pessoas que lá vivem.
Essa diversidade cultural pode ser percebida no cotidiano das crianças.
Leia as histórias a seguir e conheça um pouco da vida de algumas
crianças de dois países da América do Sul.

Buriti mais: geografia/organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Lina Youssef Jomaa.- 1 ed.-São
Paulo: Moderna, 2017

1) As histórias que você leu retratam crianças de quais países da América
do Sul?
2) Os hábitos de Teresa e Rafael são muito diferentes dos seus? O que
você costuma fazer que é parecido com os hábitos dele?

Vamos Fazer

Você sabia que existe um modo de conhecer e vivenciar essas
diferentes culturas e é através de um programa chamado intercâmbio.
Então imagine que sua escola está participando de um intercâmbio de
cartas.

Imagine, também, que nesse intercâmbio você recebeu uma carta de
Maria, uma menina Kaiapó que vive no estado o Pará. Veja o que ela escreveu.

Buriti mais: geografia/organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Lina Youssef Jomaa.- 1 ed.São Paulo: Moderna, 2017
3) Que tal agora responder à carta de Maíra?
•

Escreva uma carta respondendo às perguntas de Maíra e contando
outras coisas sobre sua vida e sobre o lugar onde você mora.

Referência bibliográfica:
Buriti mais: geografia/organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Lina Youssef Jomaa.- 1 ed.São Paulo: Moderna, 2017.
https://www.significados.com.br/intercambio/
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Disciplina: Ciências
Ano/Ciclo: 4º ano
Período: 18/05 - 24/05

Objetivos: Compreender o que é cadeia alimentar;
Classificar os seres vivos em produtores, consumidores e decompositores.
Tempo de duração: 1 hora e 20 minutos
E vamos de Ciências de novo!!!Lembre-se de fazer no caderno, colocando a
data e atividade que está realizando!! Bom estudo!!
FIQUEM ATENTOS!!! Em cada atividade estará escrito o que se deve fazer.

-PARA COPIAR!

-PARA LER!

-PARA RESPONDER!
Para ler!
Relembrando a aula anterior:
E aí, vocês fizeram a experiência das cascas de bananas num saco plástico?
Para responder!
Caso conseguiram realizar, como estão as cascas?
Para ler!
Retomando, vimos que algumas bactérias e fungos desempenham um
papel importante nos ambientes: eles decompõem os restos de outros seres
vivos, liberando no ambiente nutrientes que auxiliam no desenvolvimento das
plantas.
Também aprendemos que os seres vivos necessitam uns dos outros e
do ambiente pra sobreviver e que há diversos tipos de relações entre os seres
vivos e que uma delas é a obtenção de alimentos.
E por falar em se alimentar, lembramos que as plantas produzem seu
próprio alimento por meio da fotossíntese e que os animais não produzem o

próprio alimento e precisam, dessa forma, se alimentar de outros seres vivos
para obter energia.
Quando restos de outros animais, de plantas e de seres vivos
microscópicos decompõem, liberam no solo substâncias que auxiliam no
desenvolvimento das plantas.
A sequência linear de relações alimentares entre os seres vivos, em que um
ser vivo serve de alimento para o outro, é chamada cadeia alimentar.
E o que será isto?
Agora vamos aprender o que é cadeia alimentar:
Cadeia alimentar
As cadeias alimentares são constituídas por produtores, consumidores e
decompositores.
As algas e a maioria das plantas são seres vivos que produzem o próprio
alimento. Elas são os produtores. Esses seres vivos formam o primeiro nível
de uma cadeia alimentar.
Os animais não produzem o próprio alimento. Eles necessitam se alimentar
de outros seres vivos. Os animais são chamados consumidores.
Dependendo da posição que cada consumidor ocupa na cadeia alimentar,
eles podem ser classificados em consumidor primário, secundário, terciário e
assim por diante. Veja no esquema a seguir um exemplo de cadeia alimentar,
destacando os produtores, os consumidores e os decompositores.

Cadeia alimentar
Coc.com.br

Na cadeia alimentar, os nutrientes são transferidos de um ser vivo para o
outro e retornam ao ambiente por meio da ação de algumas bactérias e fungos,
em um processo chamado decomposição. Essas bactérias e esses fungos
são chamados decompositores.
Os decompositores, ao se alimentar, transformam a matéria orgânica, como
restos de animais e de plantas, em substâncias que podem auxiliar no
desenvolvimento das plantas.

brasilescola.com.br

Observe que os decompositores atuam, em todos os níveis mencionados,
decompondo a matéria orgânica.
Para responder!
Agora, responda as questões no caderno, Se quiser pode copiar as perguntas;
1- O que é cadeia alimentar?
2- Complete:
a) As cadeias alimentares são constituídas por ________________,
_________________ e ________________.
b) Os seres vivos que formam o primeiro nível de uma cadeia alimentar
são os _________________.
c) A ____________ e a maioria das ____________ são seres vivos que
produzem o próprio alimento.

d) Os animais não produzem o próprio alimento e necessitam se alimentar
de outros seres vivos. Eles são chamados de ___________________.
e) Os

consumidores

são

divididos

em

três:

________________,__________________ e_________________.
f) Na cadeia alimentar, os nutrientes são transferidos de um ser vivo para
o outro e retornam ao ambiente por meio da ação de algumas bactérias
e fungos, em um processo chamado _____________________.
g) Essas bactérias e fungos são chamados de ______________________.
2- Desenhe:
–Um ser vivo produtor
–Um ser vivo consumidor
–Um ser vivo decompositor

Referências bibliográficas:
-Pessôa, Karina e Favalli, Leonel. Novo Pitanguá-Ciências-4º ano- 1ª
edição.São Paulo, 2017. Editora Moderna.
-www.brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-alimentar.htm
-Imagens:
-coc.com.br ( 1ª imagem )
-brasilescola.com.br ( 2ª imagem)

EM “Inspetor Reinaldo José Santana”
Profª Angela, Márcia e José Maria - manhã e tarde
Arte - Ano / ciclo – 4º anos
Período de 18/05/2020 a 24/05/2020
Duração : 2 horas
Oi Pessoal tudo bem?
Estamos com saudades de todos os nossos alunos da nossa querida escola!
Continuaremos nossas atividades por aqui, ok?
Façam com capricho lembrando sempre de organizar a mesa, os materiais e a atividade.
Cuidem da pintura, lembre-se que gostamos tudo caprichado.

Objetivos:

✓ Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e
tridimensionais.
✓ Identificar as terciárias e as cores neutras.
✓ Produzir desenhos com a pintura em cores terciárias e cores neutras.

Iremos abordar o tema das cores, utilizando a linguagem das artes visuais.
Na aula passada aprendemos sobre as Cores Primárias e Secundárias,
Contextualização:
nesta aula daremos continuidade ao aprendizado das cores.

Atividades:

Apresentar as cores terciárias (Azul, Amarela, e Vermelha) e as cores
formadas através de duas cores primárias, e as cores neutras (laranja, violeta
e verde).
Iniciaremos com a leitura do texto abaixo, logo após a leitura os alunos irão
seguir o passo-a-passo para realizar a atividade.

Neste Primeiro momento ler o texto abaixo:

Cores Terciárias
As cores terciárias são o resultado da mistura de uma cor primária, seja com
uma ou duas cores secundárias.

Passo a passo:

https://www.todamateria.com.br/cores-terciarias/

Relembrando as Cores Primárias e Secundárias:

https://segredosdomundo.r7.com/cores-significados-tipos-e-influencia-das-cores-nocerebro-humano/

De acordo com a Teoria das Cores as principais cores terciárias são:

•
•
•
•
•
•

vermelho-arroxeado (vermelho + roxo)
amarelo-esverdeado (amarelo + verde)
amarelo-alaranjado (amarelo + laranja)
vermelho-alaranjado (vermelho + laranja)
azul-esverdeado (azul + verde)
azul-arroxeado (azul + roxo)

https://slideplayer.com.br/slide/1829028/

Classificação das Cores:

https://www.todamateria.com.br/cores-terciarias/

Cores Neutras

As cores neutras são o branco, o preto, e as diferentes tonalidades do
cinza, principalmente. As cores neutras “absolutas”, ou seja, o branco e o
preto (mesmo que cientificamente não sendo consideradas cores) são,
respectivamente, a soma de todas as cores e a ausência total de cor.

. https://www.todamateria.com.br/cores-neutras/

Para refletir...

Após a leitura do texto responda as perguntas no seu caderno de artes ou
folha de sulfite:

1 – Quais são as cores primárias e secundárias?

2 – Como eu consigo obter as cores terciárias?

3 - Quais são as cores neutras?

Você vai precisar:

✓ Uma folha sulfite, uma folha de caderno; ou poderá fazer no seu

caderno de desenho;
✓ Lápis de escrever, caneta azul ou preta, caixa de lápis de cor e
canetinhas hidrográficas;
✓ Régua;
✓ Tinta guache (caso tiver disponível em casa).
Comece sua atividade!

1. Coloque seu nome e o ano / ciclo na folha.
2. Coloque o título na atividade: Cores Terciárias.
3. Faça um desenho criativo com o lápis de escrever usando sua
imaginação. Quando toda a folha for ocupada e você se sentir
satisfeito com o seu trabalho, iremos pintar apenas com as Cores
Terciárias.
4. Capriche na pintura, não se esqueça do fundo do desenho.
5. Sugiro que você trabalhe uma hora na criação e pintura do
desenho. E depois descanse.
6. No próximo dia ou em outro momento você vai construir um
tabuleiro de jogo de dama, em que você irá desenhar na folha de
sulfite ou em uma folha de seu caderno de desenho, conforme o
modelo abaixo:

. https://www.todamateria.com.br/cores-neutras/

7. Após o desenho conforme o modelo você fará a pintura do
tabuleiro com as cores Neutras, caso tenha em casa a tinta guache
poderá ser pintado à tinta, caso não tenha disponível pinte a lápis.
8. Terminado o tabuleiro faça as peças do jogo com o que você tiver
disponível em casa, pode desenhar na folha e recortar a peças,
são 12 peças brancas e 12 peças pretas.
9. Assim que estiver pronto chame alguém da sua casa para juntos
jogarem. As regras do jogo estão logo abaixo. Divirtam-se.
10. Guarde todas as atividades que fizer em casa para trazer à escola,
para dividirmos nossas ideias com todos.

Boa atividade!

O jogo de damas pratica-se entre dois jogadores, num tabuleiro quadrado, de
64 casas alternadamente claras e escuras, dispondo de 12 peças brancas e
12 pretas.
Regras:
Jogo de dama

O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário. O jogador que
conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida.
O tabuleiro deve ser colocado de modo que a casa angular à esquerda de
cada parceiro seja escura.
No início da partida, as peças devem ser colocadas no tabuleiro sobre as
casas escuras, da seguinte forma: nas três primeiras filas horizontais, as
peças brancas; e, nas três últimas, as peças pretas.
A peça movimenta-se em diagonal, sobre as casas escuras, para a frente, e
uma casa de cada vez.
A peça pode capturar a peça do adversário movendo-se para frente e
permitindo também capturar a peça do adversário movendo-se para trás.
A peça que atingir a oitava casa adversária, parando ali, será promovida a
"dama", peça de movimentos mais amplos que a simples peça. Assinala-se a
dama sobrepondo, à pedra promovida, outra da mesma cor.
A dama pode mover-se para trás e para frente em diagonal uma casa de
cada vez, diferente das outras peças, que movimentam-se apenas para
frente em diagonal. A dama pode também tomar outra peça pela frente ou
por trás em diagonal e lateral
Quando na casa contígua a uma peça houver uma peça adversária, com
uma casa imediata vaga, na mesma diagonal, a peça toma-la-á passando
para a citada casa vaga. Assim, a peça toma para a frente e para trás, sendo
este o único movimento retrógrado da peça. Se após a tomada de uma peça,
a circunstância se repetir, a peça continuará a tomada no mesmo lance,
chamando-se a este movimento tomada em cadeia.
Se, nas diagonais da casa de partida da dama, houver uma peça adversária
cuja casa imediata esteja vaga, a dama toma-la-á passando para qualquer
casa vaga após a peça tomada. A dama também toma em cadeia.
A tomada é obrigatória. A peça e a dama têm o mesmo valor para tomar ou
ser tomada. Se, no mesmo lance, se apresentar mais de um modo de tomar,
é obrigatório executar o lance que tome o maior número de peças (lei da
maioria).
A peça que toma poderá passar mais que uma vez pela mesma casa vazia,
porém não poderá tomar qualquer peça mais de uma vez. Não será

promovida a peça que, numa tomada em cadeia, apenas passe pela oitava
casa adversária. As peças tomadas só deverão ser retiradas do tabuleiro
depois de completo o lance.
As brancas têm sempre a saída, isto é, o primeiro lance da partida.
Determina-se por sorteio ou convenção, para a primeira partida; nas
seguintes, as brancas cabem alternadamente aos dois parceiros.
O lance é executado quando se leva diretamente à nova casa a peça tocada;
a peça deve ser imediatamente solta.
O lance está completo quando a mão do jogador tiver largado a peça, ao
movê-la de uma casa para outra.
Se o jogador, a quem cabe efectuar o lance, tocar:
•
•

uma de suas peças, deverá jogá-la; e,
várias de suas peças, o adversário terá o direito de designar qual a peça,
dentre as tocadas, que deverá ser jogada.

Nota: se nenhuma dessas peças puder ser jogada legalmente, não haverá
penalidade, entretanto, a reincidência é passível de punição.
A partida termina empatada quando:
•
•
•

•

os dois parceiros concordarem com o empate;
a partir de qualquer ponto da partida, ocorrer 20 lances sucessivos de
Damas, sem tomada ou deslocamento de pedra;
uma mesma posição se produzir pela terceira vez, cabendo ao mesmo
jogador o lance, deverá o interessado reclamar o empate, antes que a
posição se modifique (esta regra só vale se a partida estiver sendo
anotada em uma planilha); e,
na luta de três damas contra uma, o lado maior não conseguir obter
vitória em vinte lances.

O jogo de damas, difundido que foi por todo o mundo, acabou por receber
alterações, dependendo da região em que é jogado. Também foram feitas
modificações nas regras, visando dinamizar o jogo. A seguir, algumas
variantes do jogo.

Como fazer um tabuleiro de dama

Vídeos
Sugeridos:

https://www.youtube.com/watch?v=GgVGhupQQog
Como jogar dama:
https://www.youtube.com/watch?v=0Akp_XusvPI

Imagens:
https://br.pinterest.com/pin/507992032943505450/

Referências:

https://www.todamateria.com.br/cores-terciarias/
https://segredosdomundo.r7.com/cores-significados-tipos-e-influencia-dascores-no-cerebro-humano/
https://www.todamateria.com.br/cores-neutras/
https://www.todamateria.com.br/cores-neutras/

Pesquisas:
https://www.todamateria.com.br/cores-terciarias/
https://www.significados.com.br/cores-neutras/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Damas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno 1184
Jardim Inamar – Diadema

Olá crianças,
Tudo bem?
Nesse período em que estamos distantes, você e seus amigos farão as
mesmas atividades, afinal continuamos a ser uma turma!
Será bem legal! No retorno ás aulas na escola, vocês poderão ver como
ficaram as atividades dos outros coleguinhas e conversar sobre essa
experiência.
Disciplina: Educação Física

Ano ciclo: 4º ano

Período: 18 a 24/05/2020
Tempo de duração: 2 Horas

Objetivos: Atenção, concentração e velocidade.
Contextualização: É uma atividade convencional onde as crianças tem a
possibilidade de interagir várias vezes durante o percurso, conhecida por
corrida joquempô ou simplesmente corrida pô.
Realização da Atividade- Material: caderno, lápis, giz ou adaptar para marcar
o local.
Registrar no caderno a pontuação e descrever como foi à atividade.
Aquecimento: Correr no lugar; colocar as mãos encostadas no glúteo o dorso
da mão e a palma para fora eleve os calcanhares e bata na mão; coloque a
mão para frente com a palma para baixo e eleve o joelho batendo na mão.
(tempo de duração cada um respeitando seu limite)
Alongamento: Sentar afastar as pernas estender a mão em direção do pé
direito segurar por um tempo depois fazer o outro lado; unir as solas do pé
trazer para próximo do corpo e realizar a borboletinha; deitar com as costas
apoiada e trazer o joelho para próximo do corpo e segurar o joelho faça de um
lado depois o outro e com os joelhos unidos;deitado com as costas apoiada
eleve a perna direita e logo após a esquerda.( cada lado 30 segundos,
descanso entre alongamentos de 10 segundos) Observação: alongamento no
começo e final do jogo.
E a corrida na prática.

Corrida joquempô
Ponto
←y←
←x←
←y← Ponto
X3, x2, x1│------------------------------------------------------------------------│y1, y2, y3
→x→
→x→
→x→

Duas filas são formadas, uma de frente para outra, assim que começar a
atividade, um de cada equipe sai correndo quando encontram jogam pedra,
papel e tesoura.
Pedra: é representada pela mão fechada.
Papel: mão aberta dedos afastados.
Tesoura: formada pelo dedo indicador e o dedo médio formando um V de lado.
Quando encontram se jogam joquempô .
Ex: Pedra ganha da tesoura, a pedra quebra a tesoura.
Papel ganha da pedra, o papel embrulha a pedra.
Tesoura ganha do papel, tesoura corta o papel.
Quem perder dá um passo para o lado da linha e volta para o final da fila, o
ganhador continua correndo para frente e o próximo da fila que perdeu vem de
encontro ao adversário, quem vai ganhando quando chega ao ponto de partida
que é o mesmo de ponto do adversário joga joquempô ganhando marca ponto.
Ex: x3,x2,x1│-------------------------------------------------------------------------- │y1,y2,y3
X1 encontra y1; x1 coloca pedra e y1 tesoura x1 ganha e continua correndo
para o campo adversário enquanto y2 tem que estar atento e correr para frente
quando se encontram e jogam x1 põe papel e y2 pedra, x1 ganha e continua
y3 pra frente se encontram x1 coloca tesoura y3 coloca papel, x1 vai para
frente e y1 que retornou ficou na posição de partida o traço x1 coloca papel e
y1 coloca tesoura x1 ganha e marca um ponto.

Referência bibliográfica: www.educaçãofisica.com.br; 1000 Exercícios e
Jogos para o Atletismo
Precisaremos da colaboração e da participação da família.
Observação: Realizar essa atividade pelo menos duas vezes.

Boa aula a todos!

