
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

 SECRETARIA DE EDUCACÃO  
ESCOLA MUNICIPAL DEP. FREITAS NOBRE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia – CEP: 09942-140 Telefone: 4069-8039 

 

4ºs Anos - Atividades que devem ser realizadas entre os dias 26/05 e 29/05. 

 

INTRODUÇÃO: 
Olá, aluno (a) querido (a)! Olá, família! Esperamos que estejam todos bem! 

Desta vez, temos pra você uma semana de desafios. São 10 desafios - quase todos para explorar 
sua casa. É um pouco como Caça ao Tesouro e sua casa é o baú que contém esses tesouros. 

Consegue explorar sua casa com os nossos desafios? 
 

E um detalhe pra gente comemorar: Agora, vocês também poderão explorar seus livros didáticos, 
que ajudarão vocês nos estudos. Boa semana! 

 

 
 

OBJETIVOS GERAIS: 

- Desenvolver a autonomia e o interesse na prática das pesquisas e das experiências vivenciadas. 

- Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e 

atuar no mundo. 

- Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 
âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo 
contemporâneo. 

 

1° DESAFIO(durante a semana):“O QUE ISTO QUER DIZER?”  

 

Sempre que você vir um asterisco(*) do lado de alguma palavra abaixo, registre-a no seu 

caderno de Português, fazendo uma lista (uma embaixo da outra). Não esqueça do espaço de 

parágrafo e numere as palavras. Logo em seguida, procure saber o sinônimo* (em dicionário ou 

internet) e registre em seu caderno.  
Exemplo: 1. Sinônimo: Significado.  

Quando você ler: QUADRO INFORMATIVO,lembre de que são informações que podem lhe ajudar a realizar 

os desafios. 
 

 

https://www.google.com/search?q=em+dep+freitas+nobre+diadema&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=em+dep+freitas+nobre+diadema&aqs=chrome..69i57.9018j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


DESAFIOS DE CIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS:Discutir a importância da sustentabilidade para o planeta a partir de sua realidade local. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nossa casa é nosso MEIO AMBIENTE. Como para todos os seres viventes da Terra, 

nossa casa é nosso refúgio* e o lugar mais aconchegante* para nós. Quando isso não acontece é porque 

existe algum problema. Algo está em desequilíbrio. É o caso, por exemplo, de uma floresta* que sofre com 

queimadas ou com desmatamentos. Os seres viventes daquele bioma* sofrem muito! E muitos até morrem. 

NOSSO LAR também precisa estar EM EQUILÍBRIO.  

 

QUADRO INFORMATIVO 

http://bionarede.crbio04.gov.br/2010/09 
 

ATENÇÃO! 

1. Sempre que a Sininho aparecer, consulte seu livro da escola para pesquisas. 
 (NESTA SEMANA, VOCÊ SÓ VAI EXPLORÁ-LO, SEM FAZER EXERCÍCIOS). 

2. Iniciamos compequenos desafios que cabem num dia só. Divirta-se! 
 

2°DESAFIO: “A QUARENTENA”             
Leia as três situações abaixo e copie em seu caderno de Ciências,somente a alternativa correta. Mas 

pense bem antes de responder, a atitude correta pode trazer paz e segurança ao seu lar durante a 

quarentena e, assim, ele estará em equilíbrio: 

A) Estamos, eu e minha família, em quarentena, mas meu tio nos convidou para um churrasco. 

Nós vamos. Assim ele não fica chateado. E eu amo churrasco!!! 

B) Estamos precisando ir ao mercado. Temos álcool em gel e máscaras, mas eu não vou usar. Acho 

isso uma chatice! 

C) No mercado, encontrei minha prima. Eu acabei indo de máscara, mas ela não. Quis me dar um 
abraço e eu disse a ela:  
- Não podemos! Temos de esperar a pandemia passar.  Ela ficou um pouco chateada na hora, mas 
depois aceitou. 

 
 

DICA de ORGANIZAÇÃO do CADERNO: 
SEMPRE, ANTES DE FAZER SEUS REGISTROS, COLOQUE A DATA E O TÍTULO DA ATIVIDADE. ISSO 

VAI TE AJUDAR A ENCONTRAR MAIS FACILMENTE A ATIVIDADE QUANDO PRECISAR. 
E NÃO ESQUEÇA OS ESPAÇOS DE PARÁGRAFOS. 

 
Ficar em casa direto sem poder sair, às vezes, pode deixar a gente angustiado,entediado e 

estressado. E aí precisamos achar algo legal pra fazer, além de mexer na internet e ver TV (que até isso 
cansa), que tal fazer experiências científicas? Que tal fazer Artes Manuais? 
 

Livro de Ciências: páginas 23 a 27 

 

http://bionarede.crbio04.gov.br/2010/09


3°DESAFIO: “A EXPERIÊNCIA DO FEIJÃO”.  

Para este desafio, você vai precisar de: feijões, algodão, terra, água e copos pequenos. Combinado?  

A) Pegue 2 pedaços de algodão e coloque cada um em um pequeno copo. Em cada algodão 

coloque 1 grão de feijão como se estivessem descansando numa almofada. Em seguida, deixe 

cair um pouquinho de água no algodão, sem encharcar*. O primeiro copo, deixe na sombra. O 

segundo,deixe numa lugarzinho onde bata sol. 

B) Agora, ponha um pouco de terra no terceiro e no quarto copo. Enterre um grão de feijão na 

terra de cada um dos dois copos. Um deles, ponha na sombra ao lado do feijão no algodão. O 

outro,ponha no lugarzinho onde bate sol (ao lado do outro feijão no algodão). E, como nos 

algodões, deixe cair um pouco de água sem encharcar. 

Durante a semana, observe todos os dias se algum dos feijõesvai brotar*. Depois, nas semanas 

seguintes, observe se vai crescer e sobreviver. E enquanto observa, não se esqueça de duas coisas:  

1. Colocar água todos os dias sem encharcar.  

2. Registrar no caderno de Ciências o que está vendo. Vale tirarfotostambém!  

Livro de Ciências: página 95 

 

CURIOSIDADE: 
Você conhece a história “JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO”? É uma história muito legal. João subiu num pé de 

feijão mágico que cresceu até o céu. O que será que ele encontrou lá?  

E os feijões de sua experiência? Será que algum deles é mágico e vai crescer como o da 

história?https://www.historiaparadormir.com.br/joao-e-o-pe-de-feijao/ 
 

 

4°DESAFIO: “AEXPERIÊNCIA DO BOLOR NAS CASCAS”. 

Você sabe o que são MICRORGANISMOS? 
 

 
Nesta experiência, você vai poder observar como o bolor pode se desenvolver em alimentos. 

Que tal? 
Para isto, você vai precisar de: cascas de alguma fruta ou legume e um pote transparente com 

tampa.  
Depois de descascada a fruta ou legume para consumo, não jogue as cascas fora. Coloque tudo no pote 
transparente e tampe. Nas semanas seguintes, observe o que vai acontecer e anote no caderno o que 
observou. 

 

Livro de Ciências, páginas10 a 13 



Livro de Ciências, página 35 (A EXPERIÊNCIA ACIMA PODE SER TROCADA PELA DO LIVRO, OK? ) 

 
 

CURIOSIDADE: 
Você sabia que o BOLOR acabou sendo usado para salvar vidas? 

Livro de Ciências: página 16 

 

5°DESAFIO: “RECICLAGEM ou REUTILIZAÇÃO?”  
 
Um dos tesouros encontrados na sua casasão muitos dos objetos que costumam parar no saco de lixo. 
São os MATERIAIS DESCARTÁVEIS: Garrafas pet, bandejas de isopor, tampinhas de garrafas, etc. Com 
eles é possível fazer muitas outras coisas se usarmos a criatividade. Eles podem ser reutilizados, o que 
é diferente de reciclagem. Você sabe a diferença? 
 

QUADRO INFORMATIVO 
RECICLAGEM é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um 

novo produto ou a uma nova matéria-prima com o objetivo de diminuir a produção de 

rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. 

REUTILIZAÇÃO dispensa o reprocessamento: aqui, o item não é transformado em um 

novo produto, mas pode ser reaproveitado em diversas outras possibilidades de uso. Ao 

reutilizar um produto, você pode aplicá-lo novamente na mesma função ou não, combatendo 

o desperdício. Desse modo, papéis usados podem se transformar em blocos de rascunho, 

móveis podem ganhar novas funções, garrafas podem se tornar objetos de decoração etc. 

Livro de Ciências: página 84 e 85. 
 

Para esse desafio, você vai precisar procurar materiais descartáveis que estejam "dando sopa"* 

em sua casa, e depois de confirmar com a sua família se pode usar em sua atividade, junte com novos 
materiais que forem sendo descartados. Vai precisar também de algumas ferramentas, porexemplo: 
cola, fita crepe, barbante etc. Vai depender do que estiver pensando em fazer. 
 

Junte tudo até o fim desta semana pra ter o necessário e tempo para sua criatividade entrar em 
ação e assim construir algo útil, divertido ou talvez apenas decorativo*para você e sua família.  
Para novas ideias, acesse:  
https://comofazeremcasa.net/atividades-educativas-com-reciclagem-para-dia-das-criancas/ 
 
 
 

DESAFIOS DA MATEMÁTICA 
 
OBJETIVOS: Resolver problemas que envolvam espaços, figuras geométricas e medidas como metro e 
centímetro. 
 CONTEXTUALIZAÇÃO: Como já devem saber, a matemática está em tudo na vida e em todos os lugares, 
inclusive dentro da sua casa. E ela não serve apenas fazer contas, decorar tabuada e resolver problemas. 
Outras coisas que envolvem números também fazem parte da Matemática. Mas, com certeza, isso você 
também já sabia, não é? 
 



 

6°DESAFIO: “EXPLORANDO OS ESPAÇOS E OBJETOS”. 

 
A) Desenhe, no caderno de Matemática, um dos espaços internos de sua casa, usando régua para 

caprichar nas linhas retas. Desenhe como se estivesse olhando de cima. 

 
QUADRO INFORMATIVO 

 
www.google.com/search?q=planta+baixa+simples+casa+pequena 

 

 

B) Escolha e desenhe um objeto arredondado de sua casa, caprichando nas linhas curvas.  

DICA: 
PARA UM DESENHO CAPRICHADO, DEITE O LÁPIS E O DESLIZE SUAVEMENTE, SEM APERTAR. 

ASSIM QUANDO APAGAR, NÃO FICARÁ MARCA. 
E CUIDADO COM AS PROPORÇÕES*! 

 

 

CURIOSIDADE: 
Você sabia que existiu um famoso arquiteto* espanhol que era um artista 
incrível e que, muitas vezes, se inspirava na natureza pra suas construções? 
Ele gostava de dizer: “linhas retas são dos homens e linhas curvas são de 
Deus”.  O nome dele era Gaudí. 
Você consegue imaginar por que ele dizia isso? 

 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=W5tvOP-aTlk 

 

C) Quanto será que mede os cômodos de sua casa? Use trena* (se tiver) para medir ou use 

barbantes, para depois, com ele, descobrir as medidas. Depois some os comprimentos para ver 

quanto mede sua casa toda.  

 

 

 

 

 

Livro de Matemática, páginas 204 a 213 

Livro de Matemática, páginas 64 a 87 

Livro de Matemática, páginas 128 a 139 

http://www.google.com/search?q=planta+baixa+simples+casa+pequena
https://www.youtube.com/watch?v=W5tvOP-aTlk


DESAFIOS DE GEOGRAFIA 

OBJETIVOS: Reconhecer a localização de sua própria residência; Reconhecer município, estado e país, 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Você conhece a música “Ora Bolas”? Deixamos ela aqui embaixo pra você aprender ou 
recordar e para poder cantar com sua família. (Cantar também faz bem para o equilíbrio da alma. Fará bem a 
você e sua família!) 

A música fala de um menino que é vizinho de quem canta. Fala sobre onde ele mora. Você sabe onde você 
mora? Será que você não é vizinho do menino da música? 
 

QUADRO INFORMATIVO 
Ora Bolas 

Oioioi, 

Olha aquela bola 

A bola pula bem no pé, no pé do menino 

Quem é esse menino? 

Esse menino é meu vizinho. 

Onde que ele mora? 

Mora lá naquela casa. 

Onde está a Casa? 

A casa está rua. 

Onde está a rua? 

está dentro da cidade. 

 

Onde está a cidade? 

Está do lado da floresta. 

Onde está a floresta? 

A floresta é no Brasil. 

Onde está o Brasil? 

Tá na América do Sul, continente Americano, 

cercado de oceanos nas terras mais distantes de 

todo o planeta. 

E onde é o Planeta? 

O planeta é uma bola que rebola lá no céu. 
 
 

Se quiser saber a melodia, acesse:  
https://youtu.be/CRzN1GYlYWM 

 
 

7°DESAFIO: “QUEM É ESSE MENINO?”  

 
Escreva em seu caderno de Geografia a localização de sua casa (vale também junto um desenho 
criativo que explique isso):  
1. Em que bairro você mora?  
2. Em que cidade fica seu bairro?  
3. Em que estado fica sua cidade?  
4. Em que região fica seu estado?  
5. Em que país fica a região onde você mora? 

 

Livro de Geografia, páginas 18 a 32. 

 
 

DESAFIO DE HISTÓRIA 
 
OBJETIVOS: Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua comunidade. 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Você lembra o que são Fontes Históricas? Será que em sua casa existe Fontes 
Históricas? 
 

Livro de História, páginas 12 a 14 . 

https://youtu.be/CRzN1GYlYWM


8°DESAFIO: “RECORDAR É VIVER!”  

Com sua família, encontre álbuns e fotos soltas. Juntos, compartilhem lembranças. Divirtam-se 

relembrando os momentos das fotos tiradas.  

 

 

DICA: 
FAÇA ISTO COM A TV E O CELULAR DESLIGADOS. 

 
Em família, você curtiu uma fonte histórica visual. Agora vem outra fonte histórica: seu registro 

escrito.Escreva: 
 
1. Que história de sua família você acha legal nos contar? Registre em seu caderno de História. 
 

QUADRO INFORMATIVO 

https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 
 
 

 
DESAFIOS DE PORTUGUÊS 

 OBJETIVOS: Identificar a função social da língua falada e possíveis problemas de comunicação nas relações 
sociais. 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Assim como a Matemática, a nossa língua de origem (Língua Portuguesa) está em 
tudo em nossas vidas. Tudo que lemos, escrevemos e dizemos são nossa linguageme a usamos para 
compreender uns aos outros.  

E nos compreendermos depende de sabermos nos comunicar bem.  
Isso também pode trazer EQUILÍBRIO para onde vivemos e para quem convivemos. Seja na escola, 

entre os colegas ou seja em casa, entre a família.  
Seu jeito de falar, de se expressar e o jeito do outro interpretar* o que foi dito, pode trazer harmonia 

ou discórdia*. Então, muito cuidado! Isto também é um DESAFIO nestes dias de quarentena, onde toda a 
família está muito tempo em convívio no mesmo ambiente. SAIBAM DIALOGAR COM MUITO RESPEITO! 

 
E como a Língua Portuguesa está em tudo em nossa vida, os Desafios de Português desta 

semana estão dentro das outras matérias estudadas. Você vai ter que explorar os textos dos 
outros dias desta semana, ok? 

 
Para começar, o 1º DESAFIO pedido lá no começo da semana você já fez, não é? Já tem a lista das 

palavras, já procurou saber (se não sabia) e registrou os sinônimos (significados) à frente de cada 
palavra? Se não fez ainda, faça agora. Ok?  
 

DICA: 
SÃO 15 PALAVRAS. CONFIRA SE ENCONTROU TODAS. 



Você notou que entre as palavras com ASTERISCO, havia uma expressão popular: “Dando sopa”? Sabe 
o que é expressão popular? 
 

QUADRO INFORMATIVO 
Expressão popular é aquela que surge nos mais variados meios de comunicação, nas 

novelas, nas ruas, propagandas, programas de TV, etc. Por sua criatividade e 

comunicação fácil, se espalha de boca em boca muito rapidamente. É usada 

normalmente por jovens, mas também outros grupos podem usá-la. Não pode ser 

confundida com ¨provérbios¨ ou ¨ditados¨ populares, que fazem parte do folclore ou 

servem de conselhos. 
 
Muito bem! Vamos seguir de onde paramos: 
 

9°DESAFIO: “UÉ! SERÁ QUE ERREI?!!!!”  

 
Seu desafio é:Voltar ao 2º DESAFIO.  A alternativa que escolheu foi a D? 

 
No mercado encontrei minha prima. Eu acabei indo de máscara, mas ela não. Quis me dar 
um abraço e eu disse à ela: 

                -Não podemos! Temos de esperar a pandemia passar.  
 Ela ficou um pouco chateada na hora, mas depois aceitou. 

PARABÉNS! Você acertou. 

 Veja se copiou certo, sem esquecer as regras gramaticais (regras de escrita da língua 
portuguesa). Corrija os erros, se tiver. 

 Agora observe o texto da alternativa D do 2º DESAFIO e responda: 

a) Os verbos do primeiro parágrafo estão em que tempo?  
b) Quais são os verbos do primeiro parágrafo? 
c) Os verbos do segundo parágrafo estão em que tempo? 
d) Quais são os verbos do segundo parágrafo? 
e) Os verbos do terceiro parágrafo estão em que tempo? 
f) Quais são os verbos do terceiro parágrafo? 

 

Livro de Português, páginas 194 . 

 

 
QUADRO INFORMATIVO 

Parágrafo é divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja 

função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que 

com o restante do texto. 

 

10°DESAFIO (e último):ORA BOLAS? 
              – ORA BOLAS. 

 
 
Você já sabe o que é um PONTO DE INTERROGAÇÃO, não é? E TRAVESSÃO, você sabe? 
 
 
 
 



QUADRO INFORMATIVO 
INTERROGAÇÃO é uma pontuação representada pelo sinal gráfico "?". Ele tem a 

função de induzir o leitor a entoar a frase em que ele é colocado como uma pergunta 

ou uma dúvida. 

TRAVESSÃO é um sinal de pontuação usado especialmente no início de cada fala no 

discurso direto. Há, porém outras formas de utilização, em que ele substitui 

parênteses, vírgulas ou parênteses. 

 
Seu último desafio está na música “Ora Bolas” do 7º DESAFIO. Copie em seu caderno de Português 

essa música que deixamos ui embaixo pra você. Mas CUIDADO! Tem erros. Corrija a falta de 
pontuações. Para isto, você terá de respeitar as perguntas e respostas dos personagens usando as 
pontuações corretas: 
 

Música: “ORA BOLAS” 
 

Oi oioi 

Olha aquela bola 

A bola pula bem no pé, no pé do menino 

Quem é esse menino 

Esse menino é meu vizinho. 

Onde que ele mora 

Mora lá naquela casa. 

 

Onde está a Casa 

A casa está rua. 

Onde estáa rua 

está dentro da cidade. 

Onde está a cidade 

Está do lado da floresta. 

Onde está a floresta 

A floresta é no Brasil. 

Onde está o Brasil 

Tá na América do Sul, continente Americano, cercado de oceanos nas terras 

mais distantes de todo o planeta. 

E onde é o Planeta 

O planeta é uma bola que rebola lá no céu. 
 

(Paulo Tatit e Sandra Perez) 

 

Bem, chegamos ao FIM! 

Tchau, tchau! Esperamos que tenha conseguido realizar todos os desafios. 
 

DICA: ESTA É PARA SER LIDA À NOITE, NA HORA DE DORMIR. 

PODE SER VOCÊ MESMO LENDO OU, MELHOR AINDA, SE FOR ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA, NA BEIRA DESUA CAMA, QUANDO 
JÁ ESTIVER DEITADO(A). 

BOA LEITURA E ATÉ APRÓXIMA SEMANA! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontuação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pergunta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dúvida


 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://elizinharocha.blogspot.com/2011/05/ 

O MAIOR TESOURO DE SUA CASA É O AMOR. 
QUE ELE BASTE PARA O EQUILÍBRIO DA FAMÍLIA,NESTES DIAS TÃO DIFÍCEIS! 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 

http://elizinharocha.blogspot.com/2011/05/


EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

Aos educandos e suas famílias, a atividade de Educação Física desta semana é 
prática. 

Objetivo: Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil,  

individual e coletivamente, adequando-as aos espaços disponíveis. 

 

Contextualização:  A amarelinha é uma brincadeira muito conhecida e tradicional no 

Brasil. Ao mesmo tempo que ajuda a conhecer os números e a  sequência numérica 

ela também  estimula o desenvolvimento da coordenação motora, da agilidade, do 

equilíbrio e da força. Acredita-se que amarelinha teria sido inventada pelos romanos, 

já que gravuras mostram crianças brincando de amarelinha nos pavilhões de 

mármore nas vias da Roma antiga. Na época, o percurso carregava o simbolismo da 

passagem do homem pela vida. Por isso, em uma das pontas se escrevia terra e na 

outra céu. 

 

 
Figura: A amarelinha tradicional. 

 
IMPORTANTE: Peça a ajuda de um adulto ou de uma pessoa mais velha para fazer 

a amarelinha. Você pode usar giz ou até fita crepe. 

Atividade 1: Brincar de amarelinha. 
 

Como brincar: 
 Com um giz desenhe a amarelinha conforme o desenho acima e numere os 

quadrados de 1 a 10. A amarelinha pode ser menor dependendo do espaço. 

 Cada pessoa tem que ter um objeto (marcador do jogador) para jogar (pode 

ser uma tampa de garrafa pet ou uma borracha, por exemplo). 

 A primeira pessoa a brincar tem que jogar o seu marcador na casa de número 

1 e ao saltar na amarelinha não pode pisar nesse quadrado, pisando nos 

quadrados seguintes (2 e 3) com os dois pés ao mesmo tempo, indo até o fim 

e voltando e pegando o marcador. Na jogada seguinte a pessoa tem que jogar 

o seu marcador no quadrado número 2 e não pode pisar nesse quadrado, indo 

e voltando e pegando o marcador. Na jogada seguinte jogando o seu 

marcador no quadrado número 3, não pisar nesse quadrado, e assim por 

diante, seguindo a ordem numérica até o fim. 

 Nos quadrados solitários (números 1, 4, 7 e 10) saltar com um pé somente. 

 Nos quadrados duplos (números 2 e 3, 5 e 6, 8 e 9) saltar com os dois pés ao 



mesmo tempo. 

 Nunca pisar no quadrado onde está o seu marcador. 

 

Atividade 2: Recriar a amarelinha. 

Agora para a segunda parte da atividade você vai recriar a amarelinha em outro 

formato, ela pode ser quadrada, retangular, triangular ou até redonda. Use a sua 

imaginação e faça o desenho da amarelinha que você criou no seu caderno ou em 

uma folha avulsa.  

 
 
 
 

ARTES 
 

Tema: Cores quentes e frias 

Objetivo: Conhecer, diferenciar e experimentar as cores quentes e frias. Relacionar 

sensações às cores.  

  Na atividade anterior, você conheceu, identificou e experimentou a 

representação da luz e da sombra no desenho. Hoje você vai estudar um pouco sobre as 

cores.  

 

Quem foi Edgar Degas?  

 Edgar Degas nasceu em 19 de julho de 1834 em Paris, na França. Seus pais 

tinham bastante dinheiro e ao perceberem que Edgar tinha talento, incentivaram-no a fazer 

arte. Com 20 anos, o artista já tinha o seu próprio ateliê. Participou da sua primeira exposição 

no ano de 1865 em Paris. Fez parte de um grupo de artistas que foram chamados de 

Impressionistas. Como ocorreu com outros artistas, os críticos da época não entendiam muito 

bem o trabalho artístico que ele fazia. Realizou desenhos, pinturas e esculturas. Faleceu em 

27 de setembro de 1917 em Paris.  

  

Observe as duas imagens abaixo. Quais são as cores que predominam em cada pintura? Ou 

seja, quais são as cores em maior quantidade em cada pintura?  

 

Qual ambiente parece ser mais quente? Qual parece ser mais frio?  

 



1.           

 

2.    

 

 As duas pinturas foram feitas pelo mesmo artista, Edgar Degas. As duas obras são 

retratos de mulheres. Na primeira, temos uma bailarina e, na segunda, uma atriz. Na primeira, 

temos o azul como cor predominante e, na segunda, o rosa e o amarelo são as cores que 

predominam. Provavelmente, você deve ter achado que, no primeiro quadro, o ambiente 

parece ser mais frio. Isso acontece porque as cores transmitem sensações. As cores frias 

estão ligadas à água, ao gelo. Já as cores quentes estão ligadas ao sol, ao fogo. Veja abaixo, 

no círculo cromático, quais são as cores quentes e frias:  

 

Edgar Degas  
Bailarina em frente da 
janela, 1877-78 
Óleo s/ tela 
Museu Puschkin, Moscou. 
Federação Russa 
 
 

Edgar Degas  
Atriz no seu camarim, 
1875-1880 
Óleo s/ tela 
The Norton Simon 
Foundation, EUA.  



                                                

 Isso não quer dizer que se você tocar com o tato num objeto azul, você sentirá frio, 

ou se você tocar num objeto vermelho, você sentirá calor.  Não é isso! É apenas a sensação 

que você tem ao visualizar estas cores.  

 Os arquitetos e decoradores, por exemplo, utilizam o que chamamos de psicologia 

das cores para escolher as cores dos ambientes levando em consideração o gosto do cliente. 

Eles também escolhem as cores de acordo com as sensações que elas transmitem. Por 

exemplo, as cores frias transmitem calma e relaxamento, enquanto que as cores quentes 

transmitem agitação e vivacidade. Muitos Fast Foods utilizam as cores quentes na decoração 

do restaurante, pois estimulam o apetite.  

O cliente é também estimulado pela cor a não permanecer por muito tempo no 

restaurante, ele come rapidamente a sua refeição e logo, outro cliente pode ocupar o seu 

lugar. Você sabia disso? Profissionais de diferentes áreas precisam conhecer bem as cores. 

Além dos artistas e dos decoradores, os publicitários também usam as cores em propagandas 

para chamar a atenção de clientes para que queiram comprar o produto do anúncio.   

Atividade 

 Pegue uma folha de sulfite, deixe a folha 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, 4º 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: Cores quentes.  

 Você vai fazer o desenho que quiser, mas pintará somente com as principais cores 

quentes, que são as seguintes:  

 

 

 

 

 

Cores quentes Cores frias 

Vermelho Laranja Amarelo 
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