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 Semana 6 – 18 a 22/05/2020 

 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS, 

 

ESTAMOS DISTANTES DA ESCOLA POR 

UM PERÍODO, CONTUDO, DAREMOS 

CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM. 

ESTAMOS DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA O 4º ANO. 

ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTRO, QUE PODERÃO SER REALIZADAS 

NOS CADERNOS, PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E POSTERIORMENTE SEREM VISTAS 

POR NÓS, PROFESSORES. 

AO RETORNAR À ESCOLA, VOCÊS DEVERÃO TRAZER OS MATERIAIS E AS 

ATIVIDADES REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOAS APRENDIZAGENS! ATÉ BREVE! 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

Objetivos: Ler e interpretar diferentes textos; compreender o uso de sinônimos e pronomes para 

evitar repetições de palavras no texto tornando-o mais elaborado. 

Contextualização: Nesta semana, vamos realizar a leitura de mais uma fábula e também de uma 

tirinha (quadrinho). Nestas leituras você vai encontrar diferentes modos de vida: imagine como deve 

ser a vida de um ratinho no campo (área rural), onde a principal atividade econômica seja a 

agricultura, a criação de animais, e um ambiente bem natural. E outro, que vive na cidade (área 

urbana) em meio ao trânsito, indústrias, comércio. E depois, imagine como poderia ser a vida num 

tempo muito antigo – a Pré - História. Um tempo onde o ser humano se abrigava em cavernas para 

proteger-se do frio, chuva e de animais ferozes. 
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1) Leitura: O rato do campo e o rato da cidade 

 Era uma vez um rato que morava na cidade que foi visitar 

um primo que vivia no campo. O rato do campo era um pouco 

arrogante, mas gostava muito do primo e recebeu-o com muita 

satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, 

pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: 

- Não posso entender primo, como consegues viver com estes pobres alimentos. 

Naturalmente, aqui no campo, é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se 

vive na cidade. Depois que passares lá uma semana ficarás admirado de ter suportado a vida no 

campo.  

Os dois puseram-se, então, a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da 

cidade. 

 – Certamente que gostarás de tomar um refresco, após esta caminhada. Disse ele 

polidamente ao primo.  

Conduziu-o até à sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-

se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. 

 – O que é isto? - Perguntou assustado, o rato do campo. 

  – São, simplesmente, os cães da casa. - Respondeu o da cidade. 

 – Simplesmente? Não gosto desta música, durante o meu jantar.  

Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que 

fugir a toda pressa.  

– Adeus, primo. - Disse o rato do campo. - Vou voltar para minha casa no campo. 

– Já vais tão cedo? Perguntou o da cidade. 

 – Sim, já vou e não pretendo voltar. Concluiu o primeiro. 

 Moral da história:  Mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com 

perigos e preocupações.    

(Esopo – domínio público) 

 

 Copie e responda as questões no seu caderno. Marque um x na alternativa correta. 
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2) O texto acima trata-se de:  

(A) Poesia         (B) Notícia         (C) Fábula          (D) Regras 

 

3) Para que serve uma fábula? 

(A) Lazer                            (B) Informação                        (C) Ensinamento 

 

4) “- Não posso entender primo, como consegues viver com estes pobres alimentos.” Quem disse 

isso foi: 

(A) O ratinho do campo             (B) O cão       (C) O ratinho da cidade             (D) O dono dos cães 

5) Quais alimentos o rato do campo oferece? 

(A) feijão, macarrão, pão e queijo                                      (B) feijão, toucinho, pão e queijo 

(C) toucinho, queijo, pão 

 

6) Quando o problema do rato do campo foi resolvido? 

(A) quando descobriu a despensa da casa                 (B) se escondeu dos ratos  

(C) se empanturrou de comida                                     (D) decidiu voltar para casa do campo 

 

7) Para evitar a repetição de palavras num texto, o autor faz uso de sinônimos. 

Nas semanas anteriores, vimos que os sinônimos são palavras diferentes, 

porém com significados iguais. 

 

Observe a palavra destacada na frase. Escolha outra palavra do quadro que pode ser utilizada sem 

mudar o sentido da frase. Copie as frases no seu caderno, fazendo a troca da palavra destacada 

pelo sinônimo.  

 

“ O rato do campo era um pouco arrogante” 

(A) Convencido             (B) cauteloso             (C) acanhado               (D) simples 

 

“Mais vale uma vida modesta com paz e sossego...”. 

(A) Deslumbrante         (B) arrogante             (C) luxuosa                   (D) simples 
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8) No texto O rato do campo e rato da cidade, o autor substitui o nome dos personagens por outras 

palavras, evitando assim, a repetição dos nomes. Observe as palavras destacadas nas frases e 

descubra a qual personagem elas se referem. Copie a alternativa correta no seu caderno. 

 

“Os dois puseram-se, então, a caminho.” 

(A) Os cães              (B) Os ratos              (C) Os animais           (D) Os meninos. 

 

“-Sim, já vou e não pretendo voltar. Concluiu o primeiro.” 

(A) O rato da cidade      (B)O gato do campo   (C) O rato do campo   (D)Os dois ratos 

 

“– Certamente que gostarás de tomar um refresco, após esta caminhada. Disse ele polidamente 

ao primo.”  

(A) O rato da cidade                                     (B) O rato do campo 

 

ATENÇÃO: 

Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que substituem um nome: Eu, tu, ele ou 

ela, nós, vós, eles ou elas. 

 

9) Observe as palavras destacadas. Depois, escolha qual pronome pode substituí-las. Coloque a 

letra da frase no pronome escolhido. Observe que a frase A já está feita.  

O rato do campo era um pouco arrogante.                              (  ) Ela 

Os ratos tiveram de fugir a toda pressa.                                  (  ) Nós 

A casa de campo era simples e sossegada.                            (  )Eles 

Eu e meus amigos já conhecemos esta fábula.                       (A)Ele 

 

10) Leitura de uma tirinha.  

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. DR. MÁRIO SANTALÚCIA 

 
Atividades online - 4º. Ano do Ensino Fundamental 

 
 

 
Acesse nosso Facebook Oficial EMEB Dr. Mário Santalúcia: https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602 5 

 

 

Fonte: <www.pinterest.com> 

 

Curiosidade 

PITHRECANTROPUS ERECTUS da Silva, mais conhecido como “PITECO”, é um dos 

personagens principais das histórias em quadrinhos da Mauricio de Sousa Produções, tendo sua 

própria turma na qual protagoniza grandes aventuras ambientadas na cidade de Pedra como um 

típico homem das cavernas. Piteco vive na PRÉ-HISTÓRIA, e é morador da aldeia de Lem, onde 

caça e pesca junto de seus amigos. 

Fonte: <https://monica.fandom.com/pt-br/wiki/Piteco> 

 

Acesse o site para obter mais informações sobre esse personagem e também sobre outros 

personagens da turma da Mônica. 

 

11) Os personagens desse quadrinho dormem mal por que... 

 (A) Não têm travesseiro                           (B) Suas camas são de pedra 

 (C) São atacados por animais                (D) Dormem no chão das cavernas 
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Gabarito para correção das atividades de Português da semana passada  

1) Algumas sugestões de resposta: lavar as mãos com água e sabão; usar álcool em gel, usar 

máscara, ficar em casa se puder. 

2) (D)    5) (A) F      6) (4)   8) A) Eles 

3) (B) (B) F (2) B) Elas 

4) (B) (C) V (3) C) Eles 

 (D) V (1) D) Elas 

 

7)   (X) Os dois textos apresentam ilustrações. 

      (X) Indicam a importância de lavar as mãos. 

      (X) Explicam o Coronavírus. 

 

MATEMÁTICA 

 

Objetivos: Analisar, interpretar e resolver diferentes tipos de situações-problema; reconhecer uma 

sequência, em uma reta numérica. 

Contextualização: A matemática está presente a todo momento. Estamos sempre raciocinando 

para conseguirmos resolver problemas. Quanto gastei? Quanto tempo vai demorar? Quanto sobra? 

Por isso é tão importante a resolução de problemas. Ela nos ajuda a refletir na busca da solução. 

 

Atividades 

1) A distância entre a casa do rato da cidade e a casa do rato do campo era de 270km pela estrada 

de asfalto e de 315km pelas plantações. 

 

 De acordo com as informações acima, responda as perguntas em seu caderno:  
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A) Qual a diferença de quilometragem entre um caminho e outro? 

 

B) Para ir e voltar para sua casa na cidade, quantos quilômetros o ratinho teve que percorrer?  

       Pela estrada de asfalto _______________________ 

       Pelo caminho entre as plantações ______________________  

 

C) Para ir de um lugar ao outro eles viajam 100 km por dia, andando por 12 horas, as outras 12 

horas eles usam para comer e para dormir. Quantos dias, aproximadamente, demora essa viagem?   

 

D) Na última viagem eles arrumaram uma carona em caminhão que estava parado na estrada. O 

caminhão percorre 90 km a cada hora, como mostra a reta numérica abaixo. Quanto tempo demora 

a viagem de caminhão? 

 

Fonte das imagens:<https://br.pinterest.com> 

 

2) Leia com atenção e resolva em seu caderno cada uma das situações abaixo: 

 

a) Numa escola há 312 meninos e 217 meninas. Quantos alunos há nessa escola?  

 

b) Numa outra escola há 432 estudantes, sendo que 229 são meninas. Quantos são os meninos 

dessa escola? 

 

c) Num campeonato estudantil havia 426 atletas inscritos. No último dia, inscreveram-se outros 

147 atletas. Qual o total de atletas participantes desse campeonato? 

 

d) Na escola de Luísa havia 678 alunos matriculados no ano passado. Este ano, foram 

matriculados 127 alunos e saíram da escola 95. Quantos alunos há na escola este ano? 
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e) Fabiana está guardando latinhas para reciclagem, para um campeonato na escola. Ela precisa 

juntar 3000 latinhas. Ela já conseguiu 859 latinhas. Quantas latinhas faltam para Fabiana ganhar 

o campeonato? 

 

Fonte: EMAI: Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; material do aluno - 

quarto ano / Secretaria da Educação. Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. - São Paulo 

: SE, 2013. 

 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos: Conhecer diferentes formas de separar misturas; identificar técnicas de separação de 

misturas em atividades cotidianas e em medidas de saúde pública. 

 

Contextualização: Espero que vocês tenham observado os diversos componentes de uma mistura 

na preparação de determinados alimentos, na água e até no ar atmosférico. Agora vamos conhecer 

e identificar técnicas de separação de misturas. Será que é possível separar os componentes de 

uma mistura? Vamos ver em quais situações do cotidiano podemos observar isso. 

 

Em diversas atividades do dia a dia, realizamos misturas e também técnicas de 

separação de misturas. No preparo dos alimentos para uma refeição, por exemplo, 

diferentes técnicas de separação de misturas podem ser utilizadas. Quando 

preparamos um suco de melancia, batemos no liquidificador um pedaço de 

melancia e um pouco de açúcar e depois despejamos o conteúdo do liquidificador 

em uma peneira. Essa técnica recebe o nome de peneiração. Nela, os componentes líquidos e 

com partículas mais finas passam pelos orifícios da peneira. Já os componentes sólidos e com 

tamanho maior do que os furos da peneira ficam retidos. 

A filtração é uma técnica utilizada na separação de componentes que não se dissolvem 

na água. Para realizá-la, a mistura passa por um filtro, que retém a maior parte dos 

materiais sólidos e deixa passar a parte líquida. 
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A mãe de Laura estava retirando impurezas misturadas ao feijão para prepará-lo para o almoço. 

Essa é uma técnica de separação de misturas chamada catação. Nessa técnica, utilizam-se as 

mãos ou uma pinça para separar os componentes. Temos também a decantação, que é uma 

técnica que consiste em deixar a mistura em repouso por algum tempo. Nesse processo, 

parte da mistura se deposita no fundo do recipiente. A decantação é utilizada na 

separação de materiais que não se dissolvem na água.  

Fonte das imagens: PNLD- Novo Pitanguá – Ciências. Karina Pessoa e Leonel Favalli. Ed. Moderna 

 

As técnicas de separação de misturas também podem ser utilizadas em outras atividades 

humanas, como em exames laboratoriais, em indústrias e na extração de minérios, entre outras. 

Em alguns laboratórios, por exemplo, o sangue do ser humano, que é uma mistura de componentes 

sólidos e líquidos, pode passar por uma técnica denominada centrifugação. Para isso, utiliza-se 

um aparelho chamado centrífuga. Os tubos contendo sangue são colocados na centrífuga, que gira 

fazendo com que a parte líquida do sangue se separe da parte sólida.   Algumas máquinas de lavar 

roupa também realizam a técnica de centrifugação. Observem que a roupa sai da máquina quase 

seca. Em minas de extração de ouro, os garimpeiros encontram o metal precioso misturado à areia 

e a fragmentos de rochas. Para separar esses materiais sólidos, eles utilizam o processo da 

levigação. Para separar o ouro das rochas, os garimpeiros colocam os fragmentos em um 

instrumento chamado bateia (recipiente de madeira ou metal de fundo cônico). Depois, adicionam 

água e movimentam a bateia. Uma parte dos materiais ficará no fundo da bateia (as rochas), e o 

outro material (o ouro) flutuará na água, ficando mais fácil para retirá-lo. 

Algumas indústrias, como as farmacêuticas, empregam a técnica de destilação para extrair óleos 

e essências de algumas plantas. A destilação simples é usada principalmente para misturas 

envolvendo sólidos e líquidos. 

Outra técnica utilizada para separar misturas é a flotação. Nesse processo, dois 

componentes sólidos são separados utilizando um líquido que não dissolva nenhum deles. Nesse 

líquido, são adicionadas bolhas de ar. As partículas sólidas mais leves se aderem às bolhas de ar, 

formando uma espuma. Um dos sólidos afunda e o outro flutua. A flotação é utilizada na separação 

de metais e na indústria de papel. 
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Atividades 

1) Célio misturou água a um pouco de açúcar em uma jarra. Em seguida, ele passou a mistura 

por um filtro de papel para separar a água do açúcar. Com a técnica utilizada, Célio conseguirá 

separar os dois componentes? 

(A) Não, porque o açúcar é dissolvido pela água.   

(B) Sim, porque o açúcar não é dissolvido pela água. 

 

2) Inês misturou um pouco de terra a um copo com água e despejou essa mistura dentro de um 

prato. Ela deixou o prato com a mistura por algumas horas em um local onde havia incidência 

direta de luz solar. Após esse período, Inês retornou ao local e percebeu que havia somente a 

terra no prato. O que aconteceu com a água? Que outras técnicas você acha que Inês poderia 

ter utilizado para separar a terra da água? 

 

3) Marque um X na técnica de separação de misturas relacionada a cada situação apresentada 

abaixo. 

A) Gustavo coando o café que acabou de preparar. 

(     )  Destilação                   (     )  Filtração 

B) Graziela colocou muito chocolate em pó em um copo com leite. Após alguns minutos, ela 

percebeu que parte do chocolate havia se depositado no fundo do copo. 

      (     )   Decantação               (     )  Floculação 

 

4) Descubra o nome da técnica de separação de misturas usada para separar sólidos com 

diferentes características, presentes em um líquido. 

(A) Técnica de separação de misturas utilizada para separar os componentes do sangue, por 

meio de um equipamento chamado centrífuga. 

(B) Técnica utilizada para preparar café ou chá, separando líquidos e sólidos. 

(C) Separação de mistura que ocorre quando deixamos alguns sucos concentrados por muito 

tempo sem agitar. 

(D) Técnica que pode ser utilizada para separar, em uma mistura sólida, a parte mais espessa 

da parte mais fina. 

(E) Técnica utilizada para separar líquidos diferentes e que se misturam. 
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(   )  centrifugação 

(   )  peneiração 

(   )  destilação 

(   )  filtração 

(   )  decantação 

Fonte: PNLD- Novo Pitanguá – CiênciasAutores: Karina Pessoa e Leonel Favalli    Ed. Moderna 

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA 4ª SEMANA: 

1) Viscosidade  

    2) Sólido e líquido; sólido; líquido e gasoso; sólido; líquido e sólido. 

    3) B                                  4) Elasticidade 

 

5ª SEMANA: 

1, 2, 3 e 4: vamos corrigir no retorno.  

5)  a.  gás oxigênio / gás carbônico. 

          b. gás nitrogênio. 

 

GEOGRAFIA 

Objetivos: Comparar as paisagens brasileiras e as características do campo e da cidade. 

 

Contextualização: Na aula de português, vocês puderam ler a fábula “O rato do campo e o rato 

da cidade”. Cada um dos primos vive em ambientes que apresentam paisagens diferentes e 

características próprias. Mas o que caracteriza a área urbana e a área rural de um município? Hoje 

aprenderemos quais são as diferenças entre a cidade e o campo.  

 

Atividade 

O rato do campo e o rato da cidade (Texto adaptado) 

Após o rato do campo e o rato da cidade passarem um tempo um na casa do outro e voltarem 

ao lar, escreveram cartas para outros primos, narrando o acontecimento. Pequenos trechos foram 

retirados das mensagens sobre alguns temas. Sobre vizinhança escreveram:  
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“Mesmo estando há menos de 5 metros de distância da porta da sala, lá não se sabe quem 

é o vizinho.”  

“A casa do vizinho mais próximo fica há algumas léguas, ficamos muito amigos, conheci 

seus filhos e esposa. Achei muito legal.”  

Sobre a noção de riqueza:  

“Casa boa, carro do ano, dinheiro, roupa de grife? Que besteira! Ser rico é ter coragem e 

vontade de trabalhar na terra que Deus nos deu, uma família que nos ama e muita saúde.”  

“Ter um trabalho bom, morar em um bairro nobre, acumular dinheiro, viagens, joias e poder. 

Isso sim é riqueza, e não aquele tanto de terras para cuidar.” 

 Sobre a noção de tempo:  

“Esquisito!!! Utilizam o nascer e pôr do sol como base para as atividades do dia, Acredita? 

Dormem com as galinhas e usam a estação do ano para dizer como e em que vão trabalhar.”  

“Muito estranho!!! O tempo é ditado por um instrumento pequeno no pulso e muitas vezes 

nem percebemos em que lua estamos. Estrelas? Difícil ver em meio aquela claridade toda.”  

Além desses pontos, todas as cartas são unânimes para dizer que após o choque de 

realidade, não trocariam seu lugar pelo local visitado. 

Fonte:<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5352/o-campo-e-a-cidade>(acessado em 

12/05/2020) 

 

 Com base no texto acima, em seu caderno, responda as perguntas do 1 ao 5: 

1) A vida na cidade é mesmo tão diferente da vida no campo? Justifique.  

 

2) Qual personagem possivelmente tenha registrado a frase: “Muito estranho!!! O tempo é ditado 

por um instrumento pequeno no pulso e muitas vezes nem percebemos em que lua estamos. 

Estrelas? Difícil ver em meio aquela claridade toda.” 

(A) O rato do campo                               (B) O rato da cidade 

 

3) Quem foi o autor da frase: “A casa do vizinho mais próximo fica há algumas léguas, ficamos 

muito amigos, conheci seus filhos e esposa. Achei muito legal” 

(A) O rato do campo                               (B) O rato da cidade 
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4) Como você imagina a paisagem em que se deparou o rato do campo ao chegar a cidade? 

Descreva-a, em seu caderno, a visão que ele teve ao chegar. Faça uma ilustração para 

demonstrá-la. 

 

5) Com relação a visão do rato da cidade ao chegar ao campo. Como era a paisagem encontrada 

por ele? Registre os detalhes e faça uma ilustração para representá-la. 

 

6) Leia o texto abaixo, nele você encontrará um breve resumo sobre a paisagem do município: 

 

Paisagens do município 

Em geral, os municípios são formados por uma área rural e uma área urbana. A área rural 

corresponde ao campo. A área urbana corresponde à cidade. 

Existem alguns municípios que têm apenas área urbana, como por exemplo, o município de 

São Caetano do Sul (SP) e São João de Meriti (RJ). 

Toda sede de município é considerada cidade, mesmo que se trate de um pequeno povoado. 

A área urbana do município é definida pela Lei Municipal do Perímetro Urbano. Essa lei define os 

limites da área urbana. As áreas do município que não compõem esses limites são consideradas 

áreas rurais. 

      Fonte: Buriti mais: geografia -4º ano: manual do professor. São Paulo: Moderna, 2017(PNLD). 

 

7) Observe as imagens e registre quais são os elementos presentes em cada paisagem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-rural-agrario.htm> e  
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<https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/sao-paulo-e-a-cidade-onde-turistas-mais-usam-pagamento-

eletronico/> 

Correção das atividades da semana passada: 

 

HISTÓRIA 

 

Objetivos: Conhecer aspectos da vida humana na Pré-História; Reconhecer a origem africana dos 

ancestrais dos seres humanos.  

  

Contextualização: Acredito que você já assistiu ao filme: “Os Croods”, aliás nós já vimos esse 

filme na escola em várias ocasiões, lembra? Aquela família que vivia em plena era pré-histórica, 

escondidos na caverna. Mas que um dia a filha adolescente conhece um garoto que lhe apresenta 

um mundo novo, várias descobertas, começando pelo fogo. E juntos eles vivem grandes desafios. 

O filme relata um pouco do dia a dia dos homens que viviam nesse período da historia. Como os 

Croods, os homens das cavernas, fizeram descobertas que mudaram a vida deles, e algumas são 

usadas até hoje. A descoberta do fogo, roupas, sapatos e animais de estimação.  Há outros 

desenhos como “Os Flintstones” ou o personagem Piteco da Turma da Mônica que também são 

representantes desse período da era pré-histórica, porém, neles aparecem dinossauros. O que não 

é possível, pois os dinossauros foram extintos a cerca de 65 milhões de anos atrás, o homo sapiens 

começou a evoluir há 200 mil anos. Então essa informação nos desenhos, filmes e gibis, é obra de 

ficção. Porém como disse o Piteco na tirinha que você viu na atividade de português. Eles 

começaram a mudar o modo de ver e viver. 

1) C 2) B 3) A 

4) São Paulo e São Bernardo do Campo são as cidades que fazem limite com Diadema. 

5) a. Lauro Michels 

b. A última eleição para prefeito ocorreu em 2016. 

6) Diadema pertence ao estado de São Paulo. 

7) O governador atual de São Paulo é o João Agripino da Costa Doria Junior (João Doria).  

O presidente do Brasil é o Jair Messias Bolsonaro. 
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A vida na pré-história. 

Os seres humanos pertencem à mesma espécie Homo sapiens. São ancestrais dessa espécie o 

Homo erectuse o Homo habilis, que povoaram a Terra partindo da região central do continente 

africano. Então o homem, surgiu no continente africano há cerca de 20 mil anos e dali se espalhou 

pela África, Europa, Ásia, Oceania e América. Os primeiros grupos eram nômades, coletores e 

caçadores e consumiam frutas, raízes e pequenos animais.Essa parte da história é divida em 

Período Paleolítico chamado assim porque nesse período o homem produzia instrumentos de 

pedra lascada. Nesse período houve o domínio do fogo, que servia para aquecer o ambiente, assar 

e cozinhar os alimentos e afugentar animais. E usavam as cavernas como abrigo, nas quais 

pintavam nas paredes retratando o cotidiano deles.  E no Período Neolítico, o homem começou a 

criar instrumentos mais sofisticados, com pedra polida e se fixaram em lugares próximos a fontes 

de água e assim foram tornando se sedentários. Pois além de terem água para beber e peixes para 

a alimentação, eles ainda caçavam os animais que iam ao rio para beber água. E as margens dos 

rios se tronavam terras férteis depois das cheias, o que facilitava plantar e colher. O crescente 

fértil, região a beira dos rios, foi importante no inicio da sedentarizarão de diversos povos. Ela leva 

este nome porque está localizada entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo e tem um formato que 

se assemelha ao de uma lua crescente. Foi nessa região que se desenvolveram as primeiras 

populações sedentárias da humanidade, que passou pela revolução agrícola, confinamento de 

animais e domesticação de alguns animais. Esses são alguns fatores que ajudaram ao longo do 

tempo o homem a tornar-se sedentário.  
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Fonte: PNLD livro Buriti. 

Fonte:<http://almanaque.folha.uol.com.br/quizes/dinos-duvidas.shtml 

Fonte:< http://amigasdaedu.blogspot.com/2015/03/atividade-do-filme-os-croods-para.html?m=1> 

https://www.infoescola.com/geografia/crescente-fertil/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinturas rupestres. 

Fonte: <http://minutoligado.com.br/historias/arte-rupestre/> 

 

Atividades 

Responda todas as questões abaixo no caderno. 

1) Até a invenção da escrita, o período histórico é chamada pré-história, esse período se divide 

em: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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2) Como os Croods, os homens das cavernas fizeram descobertas que mudaram a vida nesse 

período e até os dias de hoje. Cite exemplos dessas descobertas e explique sua importância 

para os homens pré-históricos. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3) Coloque V (verdadeiro) ou F(falso) nas seguintes frases abaixo. 

(    ) Na idade da pedra lascada, ainda não plantavam nem criavam animais. 

(    ) As pinturas nas pedras feitas pelo Grug são conhecidas como pinturas naturais. 

(    ) A família Croods sabia dominar o fogo. 

(    ) Grug usava as pinturas rupestres para se comunicar com a sua família. 

(    ) A família Croods eram sedentários. 

(    ) na Idade da pedra lascada, o homem para sobreviver tinha que caçar, pescar e coletar 

frutos. 

 Fonte: <http://amigasdaedu.blogspot.com/2015/03/atividade-do-filme-os-croods-para.html?m=1> 

 

4) Complete as frases usando as palavras abaixo de modo que fiquem corretas. 

 

 

a) Durante um longo período, chamado de ______________, a maioria dos grupos humanos 

manteve a forma de vida nômade. 

b) Durante o ______________, os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais 

sofisticados com pedras polidas. 

c) O _______________ também é conhecido como idade da pedra lascada por causa das 

ferramentas feitas de pedra. 

d) No ______________, os grupos humanos começam a domesticar animais e a praticar a 

agricultura.  

Fonte: PNLD – Projeto Buriti - Buriti Plus História 4º ano –Ed. Moderna. 

 

 

 

Paleolítico Neolítico 
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Correção da atividade da semana anterior (4ª Semana ) 

Exercício 2: Observe os anos a seguir e relacione ao século ao qual pertence registrando em 

números  romanos. 

243a.C.=   (2 + 1 = 3) Séc. III 1200 = (12) Séc. XII 2000= (20) Séc. XX 

748a.C.=   (7+1= 8) Séc. VIII 1789= (17+1= 18) Séc. XVIII 1945= (19+1= 20) Séc.XX 

2020=(20+1= 21) Séc. XX 2011= (20) Séc. XX 1900= (20) Séc. XX 

 

ARTE 

 

Objetivos: Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

 

Contextualização: Na atividade de hoje, revisaremos um assunto que trabalhamos em anos 

anteriores: A Arte Rupestre 

 

Atividades 

Vocês devem lembrar que desde o primeiro ano, quando estudamos História da Arte, nós 

tratamos dos Homens das Cavernas, vimos os filmes, imagens, desenhamos, criamos com vários 

materiais. Vocês também lembram quando contamos que vocês iriam estudar o mesmo assunto 

em outras matérias e em outros anos? Pois bem, na disciplina de História, começamos a trabalhar 

com a linha do tempo, e essa semana, sobre os Homens das Cavernas. Vamos seguir então em 

Arte revisando esse assunto. 

Como já dito, essas pessoas pintavam nas paredes das cavernas aquilo que viam e que 

acontecia em sua vida. Existem registros em vários países, inclusive no Brasil. Nós chamamos 

estes desenhos de Arte Rupestre. 
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Fonte: Google Imagens 

 

Como aprendemos eram usados diferentes materiais para desenhar nas paredes: o carvão 

e o sangue dos animais. Também utilizavam de pedras, onde raspavam as paredes das cavernas 

para fazer seus desenhos. 

Hoje você deve, numa folha em branco ou no seu caderno de Arte, fazer um desenho como 

se você morasse naquele tempo, usando as cores vermelho, preto, amarelo, laranja e branco. 

Lembre-se de guardar todas as atividades, pois utiliizaremos elas na volta às aulas. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a coordenação motora através da manipulação de objetos; Cooperar 

com os familiares para a solução de conflitos e desafios 
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CONTEXTUALIZAÇÃO: A cooperação é um processo ou ação conjunta entre indivíduos para se 

alcançar um objetivo comum, uma mesma finalidade, onde as ações são compartilhadas e os 

resultados beneficiam todos. Nas aulas de Educação física, realizamos muitos jogos cooperativos, 

que tem como princípio a inclusão e participação de todos nas atividades realizadas, contribuindo 

assim para reforçamos valores como o respeito, a amizade, a solidariedade, a união e 

responsabilidade individual e coletiva, tão importantes para se viver em comunidade. Na aula de 

hoje, realizaremos uma atividade cooperativa, onde você e sua família terão que trabalhar em 

equipe para alcançar os objetivos! 

Fonte:<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_jane_cristina_nasci

mento.pdf> 

 

ATIVIDADE: Desafio da tampinha – Acerte o alvo 

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Giz ou qualquer material para marcar o chão 

 Tampinhas de garrafa 

 

INSTRUÇÃO PARA RELIZAÇÃO: 

No chão, realize o desenho de três círculos, um dentro do outro, conforme o exemplo da 

ilustração a baixo: 

 

         Fonte:<https://pt.dreamstime.com/sinal-liso-do-%C3%ADcone-alvo-vetor-image127565367> 

 

O jogo tem como objetivo acertar a área menor, utilizando uma tampinha de garrafa, jogando 

de forma rasteira (a tampinha não pode perder o contato com o chão). Para ficar ainda mais 
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divertido, vamos colocar pontuação dentro dos círculos, o menor valerá 50 pontos, o do meio 25 

pontos e o grande 10 pontos. Quantos pontos você e sua família vão conseguir? 

1- Utilizando a apenas a mão direita, tente realizar o lançamento e acertar o alvo. O objetivo 

é alcançar 300 pontos, para isso, cada membro da sua família poderá realizar dois lançamentos, 

após os lançamentos será a vez de outro familiar, até que o objetivo seja alcançado. Anote a 

pontuação de cada um em seu caderno, facilitando a soma da pontuação.  

2- Concluído o primeiro objetivo, faremos novamente o desafio só que utilizando a mão 

esquerda. Da mesma maneira do objetivo anterior, tente somar 300 pontos, cada membro da família 

realiza 2 lançamentos e passa a vez para o próximo, até que a pontuação seja alcançada!  

3- Após utilizar as duas mãos para realizar o arremesso da tampinha, vamos aumentar o 

desafio, pois agora vamos fazer diferente! Vocês só poderão arremessar a tampinha utilizando um 

dos pés. Da mesma maneira dos desafios anteriores, tente alcançar 300 pontos! 

 

Após concluído, vocês poderão alterar os desafios, aumentando a pontuação a ser 

alcançada ou as formas com que a tampinha é lançada. 

 

ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO  

 

OBJETIVOS: Trabalhar a escrita de palavras; ampliar o vocabulário oral e escrito; realizar 

atividades com adição e subtração. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em sequência ao trabalho de alfabetização para os alunos dos 4ºs anos, 

seguem as atividades adaptadas a partir da Fábula “O Rato do Campo e o Rato da Cidade”. Essas 

atividades são necessárias para dar continuidade ao trabalho de letramento em Português e 

Matemática, desenvolvidos em sala de aula com alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. 

Observação: Os alunos necessitam do auxílio de alguém da família para a leitura e realização das 

atividades. 
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1) UTILIZANDO O NÚMERO DE CADA FIGURA COMO REFERÊNCIA E CONSULTANDO O 

BANCO DE PALAVRAS FAÇA UMA LISTA DE PALAVRAS NO SEU CADERNO. 

 

1.        2.      3.       4.      5.      6.  

 

RATO GELEIA FEIJÕES QUEIJO BOLO GATO 

2) FORME AS PALAVRAS DE ACORDO COM AS FIGURAS. 

 

  

D I E D C A S Ã E C 

 

 

 

 

 

P O M A C Ã O P 

 

 

3) OBSERVE O QUADRO ABAIXO FAÇA UMA LISTA DE PERTENCES PARA CADA 

PERSONAGEM DA FÁBULA O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE. 
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GRAVATA  CAMISA  CALÇA  MALA  TROUXA 

 

CHAPÉU    SAPATO   CHINELO 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

1)  RESOLVA AS SUBTRAÇÕES. 

 

2) RESOLVA AS ADIÇÕES. 
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