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Atividades 4° ano- 25/05/2020 a 29/05/2020 

Atenção! Os objetivos e descrição dos conteúdos não precisam serem 

copiados. 

Somente os textos e questões. 

 

LÍNGUA-PORTUGUESA 

 

 

 

Objetivo: Desenvolver o gosto pela leitura, reconhecer e aumentar o repertório 

em relação aos diversos gêneros textuais. Ler, escrever e aprender a 

expressar seus sentimentos e emoções de maneira assertiva e respeitosa. 

Identificar e interpretar as situações, comportamentos e eventos que provocam 

cada emoção e sentimento. Expressar sentimentos e emoções por meio da 

escrita.  

 

Proposta: Queridos alunos, sabemos como esse período de distanciamento 
social e de suspensão das aulas presenciais tem sido difícil, pensando nisso, 
iniciaremos as atividades desta semana, com a leitura de um texto informativo 
sobre “EMOÇÕES” e uma história sobre ‘A RAIVA’. Esse estudo irá auxiliá-los 
a reconhecerem e entenderem melhor o que estão sentindo e ajudá-los a 
enfrentarem melhor as suas emoções. Não é necessário copiá-los no 
caderno. Escreva somente a partir das questões e das respostas que virão 
depois. Não se esqueça de fazer o cabeçalho e colocar o título da LÍNGUA 
PORTUGUESA, antes de começar.  
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Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/melhores-exercicios-trabalhar-as-emocoes/ 

 

QUESTÕES: 

1) De acordo com o texto informativo, o que é EMOÇÃO? Responda em seu 

caderno.  

2) Por que ou para quê precisamos aprender a lidar com as emoções, 

principalmente com a tristeza e a raiva? Escreva no seu caderno.  

Emoção: 

      Emoção é uma reação automática do nosso 
corpo frente à alguma situação, lembrança ou 
pensamento. As emoções básicas são: alegria, 
tristeza, medo, nojo e raiva.  
      Todos os sentimentos são necessários para 
o nosso desenvolvimento.  A alegria por 
exemplo está presente em todos os momentos 
felizes da nossa vida e nos proporciona uma 
sensação muito boa. Já o medo, é um 
sentimento que apesar de não gostarmos de 
sentir, as vezes é essencial para a nossa 
proteção.  
      Não conseguimos evitar o surgimento das 
emoções, porém é necessário aprender a lidar 
com elas, principalmente as emoções 
desagradáveis, como a tristeza e a raiva para 
que fiquem com menor intensidade e assim, 
viver com mais tranquilidade.  
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3) Leia a história abaixo para responder as próximas questões. Não é 

necessário copiar o texto no caderno.  

 
Imagem disponível em; https://deusmelivro.com/wp-content/uploads/2017/02/raiva_inside.jpg 

 

a) Qual é o assunto principal do texto? O que é a raiva, para você. 

Responda com as suas palavras.  

 

b) Na parte do texto: "Até que tudo, tudo mesmo, alimentava aquela raiva. 

Se as pessoas estavam dançando ou se estavam sentadas 

conversando. Se estavam apaixonadas ou se praticavam algum 

      No começo era só uma raivinha à toa. 
Uma coisa boba, que nem tinha razão de 
ser, mas que, mesmo assim, era. Ela 
ficava num canto, ruminando e se 
alimentando dela mesma.  
      Depois de um tempinho, ela começou 
a se alimentar de outras coisas. Um olhar 
de alguém meio de lado, um sorriso 
diferente, uma palavra torta, uma imagem 
distorcida.  
       Até que tudo, tudo mesmo, alimentava 
aquela raiva. Se as pessoas estavam 
dançando, ou se estavam sentadas 
conversando. Se estavam apaixonadas ou 
se praticavam algum esporte.  
      E não adiantava alguém tentar falar 
com ela, porque a raiva é surda. Não 
adiantava tentar mostrar alguma coisa 
para ela, porque a raiva é cega. E muito 
menos tentar convencer a raiva de alguma 
coisa, porque ela é vaidosa, burra e só 
pensa nela.  
      E assim, a raiva foi crescendo e 
ficando enorme. E não era mais uma 
raivinha à toa. Era uma fúria, uma cólera, 
uma ira! Ela era tão grande que não cabia 
nela mesma e explodiu. E você não 
imagina o trabalho que deu para o bom 
senso arrumar aquela bagunça.  

“Blandina Franco e José Carlos Lollo”, adaptado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Raiva: 
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esporte."  O que você diria para essa raiva? 

 

c) Você já viveu uma situação ou momento em que sentiu raiva? E o que 

você fez para controlar esse sentimento?   

 

Matemática 

Objetivo 

 Resolver problemas envolvendo as medidas de comprimento: centímetro 

e milímetro. 

 

Orientação 

Caros alunos, na aula passada começamos a estudar sobre Grandezas e 

Medidas e o nosso foco foi: Centímetro, milímetro e metro. 

Lembrando que: 

 A cada 100 centímetros = 1 metro 

 A cada 1 centímetro = 10 milímetros 

 Milímetros= mm 

 Centímetros= cm 

 Metro=m 

Nesta semana iremos fazer mais um exercício para reforçar e assim dar 

continuidade em nossa aprendizagem. 

Não se esqueçam de fazer o cabeçalho, copiar e responder as questões no 

caderno de Matemática. 

Grandezas e Medidas:  Centímetro e Milímetro 

1- Observe as réguas.  A primeira régua está indicando os centímetros, na 

outra, os milímetros. 
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 Quantos milímetros correspondem a 10 centímetros? 

 

2- As medidas do desenho  estão reduzidas. Qual é o comprimento 

indicado pela régua em centímetros e em milímetros: 

 
 

a) Do alfinete? 

b) Do lápis? 

c) Da borracha? 

d) Do pincel? 

 

3- Além da régua, há outros instrumentos usados para medir 

comprimentos. Pesquise para descobrir que instrumentos são esses. 

 

Fonte de pesquisa e imagens: https://br.pinterest.com/pin/32088216079527611/ 

acessado em 20/05/2020 às 15:27. 
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 Ciências 

Olá alunos, na atividade anterior aprendemos sobre corpos luminosos e 

iluminados: luminosos são aqueles que emitem luz própria e corpos iluminados 

que refletem a luz! Agora vamos aprender sobre a Energia Solar. Pra começar 

vamos fazer o cabeçalho, a data e o nome da disciplina Ciências. Bons 

Estudos! 

Objetivo: Conhecer a energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo 

Sol. 

Energia Solar 

Os seres humanos e as sociedades necessitam de energia elétrica para quase 

tudo atualmente. Utilizamos eletricidade para tomar banho, iluminar nossas 

casas e nossas ruas, assistir à TV, acessar à internet, carregar a bateria dos 

celulares, entre inúmeras outras coisas.  

A energia solar é proveniente da luz e do calor do Sol, os quais são convertidos 

em eletricidade. Existem dois tipos de energia solar: fotovoltaica e térmica, 

gerando energia elétrica e térmica. Por ser considerada uma fonte de energia 

limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para 

obtenção energética. 

 

Como funciona a energia solar? 
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A energia solar, como o próprio nome indica, refere-se à energia cuja fonte é o 

Sol. Sua captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias. Cientistas 

pensaram: por que não fazer uso da fonte de energia mais abundante da Terra, 

o calor do Sol? Afinal, ela é limpa e renovável. Desde então, várias pesquisas 

vêm desenvolvendo algumas formas de produção de eletricidade e calor a 

partir da energia solar. 

A energia solar possui a vantagem de ser renovável, abundante, ocupar pouco 

espaço e, principalmente, não emitir gases poluentes na atmosfera. Por outro 

lado, os sistemas de produção de energia através dos raios solares são muito 

caros e dependentes de condições climáticas, além de possuírem baixo 

rendimento e pouca capacidade de armazenamento. No entanto, para a 

produção de energia, os seres humanos causam muitas agressões ao meio 

ambiente.  

 FONTE DE PESQUISA: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm 

 Agora é a sua vez! 

Usina Hidrelétrica é uma obra de engenharia que usa a força das águas 

para gerar energia. 
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 HISTÓRIA  

 

OBJETIVO: 

Identificar os diferentes tipos de fontes históricas, com ênfase nas fontes 

escritas, visuais, orais e valorizar seus significados em suas culturas de origem. 

Contextualização: Olá turma, tudo bem? Nesta semana faremos uma 

pequena retomada do tema que abordamos no início do ano (Fontes 

Históricas) e prosseguiremos com a observação e análise de uma fonte visual. 

ATENÇÃO! O TEXTO É APENAS PARA REALIZAR A LEITURA. A atividade 

será realizada na folha sulfite. 

FONTES HISTÓRICAS 

Para recordar um pouco, ao estudar as Fontes Históricas descobrimos que o 

historiador e outros profissionais pesquisam sobre o modo de vida do ser 

humano, desde a organização da sociedade, os hábitos alimentares, costumes 

religiosos, as formas de lazer, a maneira para se vestir. Por meio desses 

estudos, entendem as transformações que ocorrem na escrita, na arte e no 

modo de produzir. Essas fontes históricas estão destacadas em: 

Fontes materiais: referem-se aos objetos produzidos por uma sociedade, 

como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos 

escritos, etc. 

Fontes imateriais: são fontes que não tem um suporte físico, mas fazem parte 

da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, 

como as preferências musicais, lendas, tradições, costumes, etc. 

Dentro dessas fontes históricas, outras três classificações podem ocorrer: 

Fontes escritas: são todos os documentos escritos (certidão de nascimento e 

outros). 

Fontes orais: são as produções sonoras (músicas, cantigas, entrevistas, etc.). 

Fontes visuais: são as imagens e representações produzidas por uma 

sociedade, como as fotografias, obras de arte, filmes, etc. 
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Fonte de pesquisa: Buriti mais: História, 4º ano. São Paulo: Moderna, 2017. 

Adaptado pela professora. 

 

Fonte da imagem: https://educacao.uol.com.br/album/2014/02/08/veja-como-eram-os-

uniformes-escolares-no-seculo-passado.htm?mode=list&foto=21 

Em 1961, a moda entre os alunos das Escolas Agrupadas Vila Helena, em São Paulo, eram 
as calças curtas e com suspensório. Que tal os modelitos? 
Fonte da Imagem: Memorial do Ensino Municipal de São Paulo/Divulgação 

Ao observar a imagem acima, identificamos que é de um período escolar 

diferente do atual, não é mesmo? Porém, ele serve de fonte para uma 

comparação dos detalhes históricos da escola do passado, com o ambiente 

escolar do presente. 

Agora vamos à proposta da atividade para semana. Você consultará o seu 

avô/avó; mãe/pai (quem for o responsável); e fará as perguntas: Como era o 

seu uniforme? Quais as brincadeiras que fazia na escola? Após ter as 

respostas, faça um desenho na folha sulfite conforme as informações 

recebidas. Lembre-se: Colocar o nome completo, turma, data/mês/ano e 

disciplina: História – Título: Fontes Visuais. Guarde com cuidado, pois 

quando retornarmos à sala de aula, organizaremos um mural com as atividades 

realizadas. Bom trabalho! 

 

LOGO ABAIXO ESTÁ O MODELO DE COMO FAZER NA SULFITE. 

 

 

 

 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br
https://educacao.uol.com.br/album/2014/02/08/veja-como-eram-os-uniformes-escolares-no-seculo-passado.htm?mode=list&foto=21
https://educacao.uol.com.br/album/2014/02/08/veja-como-eram-os-uniformes-escolares-no-seculo-passado.htm?mode=list&foto=21
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/01/28/ult105u9074.jhtm


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

                                      História - Fontes Visuais 

 Avô/ Avó  Pai/ Mãe/Responsável Aluno/Aluna 

Uniforme/Brincadeira Uniforme/Brincadeira Uniforme/ Brincadeira 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte para pesquisa: 

 MANIS, Maro – Youtube - Vídeo: Como eram antigamente as brincadeiras de crianças. 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=xW7gsswkMoQ . Enviado por Marilei 

Schiavi, em 16 de out. de 2014. Acesso em: 21 de maio de 2020. 

 

Geografia: atividade interdisciplinar 

Objetivos:  

 
 Conhecer a importância dos bons hábitos de higiene; 

 Aprender como lavar as mãos corretamente. 
 

Descrição da proposta:  

1º- aplicação e explicação da atividade de uma aula prática. 

 

          Queridos amiguinhos e amiguinhas dos 4ºs anos, vocês farão uma 

atividade prática relacionada ao tema: A importância da higiene pessoal no 

tratamento de coronavírus-covid-19. Após esta atividade, registrem no caderno 

o que entenderam com o desenvolvimento dessa aula prática. O cabeçalho 

com seu nome, data e nome da disciplina, também, é muito importante. 

                                        Bom trabalho!!! 
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2 – Queridos educando, para esta atividade, vocês necessitam dos 
materiais abaixo:  
 
       Prato; 

 Água; 
 

  Pimenta-do-reino moída; 
 

       Copo; 

 Detergente. 
 

                                                                 

3 - Desenvolvimento: 

 Coloque a água no prato e acrescente pimenta do reino moída sobre a 
água. 
 

 Crianças a água representa nosso planeta e a pimenta-do-reino 
representam os vírus. 
 

 Agora, convide as pessoas que convivem com você para observar essa 
prática. 
 

 Coloque seu dedo dentro do prato e deixe quem também quiser colocar.  
 

 Mostre para sua família que seu dedo ficou com várias partículas de 

pimenta-do-reino grudadas. Explique que vocês colocaram as mãos sem 

lavar e quando elas estão sujas acumulam várias coisas. 
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          Então, coloque seu dedo no detergente, retire o excesso e peça que as 

crianças que colocaram o dedo na água, anteriormente, façam o mesmo. 

Coloquem o dedo novamente no prato e observem o que acontece: todas as 

partículas de pimenta-do-reino devem ser repelidas pelo detergente. 

          Aproveite esse momento para conversar com sua família sobre como é 

importante o uso de sabão na lavagem das mãos. 

          Queridas crianças, o processo correto de lavagem das mãos são: água 

corrente e sabão, esfregar bem por pelo menos 20 segundos. Lembrar-se de 

lavar a palma e o dorso das mãos, entre todos os dedos, ao redor do polegar, 

as unhas e os punhos. 

Se for possível, essa é a hora de vocês lavarem as mãos juntos e passar álcool 

em gel 70% depois de limpas. 

4 – Registre no seu caderno o que você descobriu com o desenvolvimento 

dessa aula prática. Antes, escreva seu nome e data                                 

 

              

 

Educação Física 

Coloque a data no seu caderno, a matéria Educação Física e o nome do 

professor Evanir, copiem no caderno para futuras consultas. 

Semana 7: Dando sequência, essa semana vamos 

aprender um pouco sobre outra atividade muito legal a 

“Batata quente”.  

Não encontramos registros de como essa brincadeira surgiu 

exatamente, mas parece que foi por volta do século XIX. O nome da 

brincadeira surgiu pelo fato de uma batata quente ser muito difícil de segurar e 

ajuda na concentração e interação entre as crianças.  
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Para brincar é preciso arranjar uma bola ou qualquer outro objeto e 

formar uma roda, deixando uma criança do lado de fora. Os participantes, 

então, devem ir passando a bola ou outro objeto para a pessoa que estiver do 

seu lado direito.  

É melhor passar a bola bem rápido. Quem está do lado de fora diz: 

"Batata-quente, quente, quente, quente... queimou". Quando for dito 

"queimou", aquele que estiver com a bola na mão é desclassificado, a 

brincadeira continua até que sobre apenas uma pessoa, que é o vencedor, 

chame sua família e brinque a valer.  

Fonte: 

http://jogobrincadeiracultura.blogspot.com/2014/07/batata-quente.html e https://demonstre.com/wp-

content/uploads/2018/01/batata.png acesso: 21/05/2020 10:00 horas 

 

Arte 

 

OBJETIVOS: 

Explorar e conhecer práticas e produções artísticas de diferentes tempos e 

contextos; 

Compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas 

cotidianas e com as tecnologias; 

Pesquisar e compreender o que são paisagens sonoras. 

 

Vamos   estudar um pouco sobre as paisagens sonoras 
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As primeiras pessoas que habitaram o planeta logo notaram que o mundo era 

repleto de sons. A natureza fascinava esses primeiros ouvintes, e eles também 

queriam criar novos sons. O mundo sempre teve a sua paisagem sonora! 

Antigamente era mais comum ouvirmos os sons da natureza, como o canto dos 

pássaros, os sons de vários animais, rios e mares, as folhas balançando ao 

vento, a chuva molhando a terra, o trovão... 

Ao colocarmos uma concha na orelha, parece que estamos ouvindo a 

paisagem sonora do mar na praia, com as ondas e os ventos. Você já 

experimentou? 

Tudo isso faz parte da paisagem sonora da natureza. Hoje também temos a 

paisagem sonora das cidades. 

Veja a imagem abaixo a natureza invade a cidade, instalação audiovisual 

criada pela dupla vj suave. Foram recriadas de forma virtual paisagens sonoras 

da cidade e da natureza. Os artistas também usaram músicas e efeitos de 

desenho de animação.  

 

 

A natureza invade a cidade vjsuave.com 

 

Agora é com você ! 
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Observe bem onde você está. feche os olhos e sinta a paisagem sonora ao seu 

redor. Que sons você percebe? 

Escolha um dos sons dessa paisagem sonora que chame sua atenção. Pegue 

um objeto qualquer e tente reproduzir o som que você escolheu. Converse com 

alguém da sua família, que está próximo de você sobre esses sons. 

 

Desenhe a paisagem sonora que você escutou.  

 

Não esqueça de colocar nome, ano ciclo e data na folha. 

Materiais: lápis ou lapiseira simples, lápis de cor e giz de cera. 

Fonte de pesquisa: Conectados em Arte – Solange Utuari, Carlos Kater e 

Bruno Fischer.FTD. 

 

Gabarito da semana anterior 

 

Crianças e famílias, com o objetivo de irem realizando a autocorreção 

das atividades anteriores,  estamos postando os gabaritos com as 

possíveis respostas. Esperamos que ajudem na autonomia de vocês! 

 

 

Respostas de Português 

 

 

1) Questões sobre o Poema:    

a) Quem desliza de patinete pelas calçadas da rua são os meninos.  

b) Escrita do quadro e pintura das palavras coloridas, de acordo com a legenda 

de cores. 

c) Reescrita das frases substituindo as palavras por sinônimo e antônimo: 

 “Mesmo que machuquem o nariz”.  
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 “Ser lento é ser triste”.   

2) Reescrita da Fábula em seu caderno, substituindo as palavras em destaque 

por SINÔNIMOS (bastante, longo, apertada ou encolhida) e ANTÔNIMOS 

(más e inimigas) de acordo com a legenda de cores.   

3) Resposta pessoal.  

 

Respostas de Matemática 

 

1- 

Pedro: 
- Esta madeira tem 120 cm de comprimento, mas preciso de uma que 
tenha exatamente 1 metro. Então, vou cortar __20__ centímetros dela. 

 

Pedro: 
- Esta argamassa tem 8 milímetros de espessura. Preciso aumentar 
__2__ milímetros para ficar com 1 centímetro de espessura. 
 

 

a) Comprimentos 

b) 100 

c) 10 

2- 

a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. 

d) Resposta pessoal 

 

3- 

a) 25 milímetros ou 2 centímetros e 5 milímetros. 

b) 30 milímetros ou 3 centímetros. 

c) 38 milímetros ou 3 centímetros e 8 milímetros. 

 

4- A altura de Carla é 167cm ou 67 cm. 

 

5- 
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a) Exemplos de resposta: Na escolha de um parafuso ou no 

ajuste de uma peça de roupa. 

b) Exemplo de resposta: Na estimativa da distância entre duas 

cidades. 

 

 

Respostas de História 

1) Sim, pois ela ocorreu de forma gradativa e levou milhares de anos. Essa 

transição transformou as relações do ser humano com o meio ambiente, 

alterando as formas de viver e de se organizar em sociedade. 

2) Os arqueólogos encontraram esculturas que representam as figuras 

femininas e de culto à fertilidade.Para eles, essas esculturas podem 

representar a posição de destaque que as mulheres ocupavam na organização 

dessas sociedades. 

3) Resposta pessoal. 

4) Resposta pessoal. 

 

Respostas de Geografia 

A – Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe e Alagoas. 

B - Região Sul. 

C – Região Sudeste. 

D – A legenda identifica cada região por meio da cor. 

E – Resposta pessoal 

F - Rio Branco, Campo Grande, Manaus, Macapá, Belém, Cuiabá, Boa Vista, Goiânia, 

Palmas, São Luiz, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Vitória, Salvador, Aracajú, Maceió,  Recife,  João Pessoa, Natal, Terezina, Fortaleza. 
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