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E.M. PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO 

PRAÇA LAURO MICHELS, 30 CENTRO – DIADEMA - TEL: 4044.8598 
 

Atividades para os 4º anos A e B 
Professoras Renata, Valdenice, Joy (arte), Felipe (ed.física) e apoio das professoras Márcia e 

Katia Jane 

 
As atividades propostas abaixo contém os conteúdos previstos para o primeiro trimestre do ano ciclo               

e buscam contemplar a todos em suas diferentes habilidades e dificuldades. Essas atividades são previstas               
para os dias a partir de 01- 06 a 05-06. Querido aluno (a) você não precisa copiar a contextualização, nem                    
os objetivos e preste atenção porque há textos que são apenas para leitura. No momento de fazer suas                  
lições você pode se organizar assim para algumas atividades: 

● Colocar a data das atividades; 
● Colocar o número da atividade ou se tiver letra , também antes de resolver; 
● Sempre separar uma atividade da outra deixando uma linha do caderno sem escrita; 
● Atividade de completar você precisará copiar para fazer. 

 
Boa semana, bom estudo!!!! 

 

 Leitura deleite  
Esta é uma sugestão para você desfrutar o momento mágico da leitura! Embora não seja               

obrigatório, é um convite ao conhecimento🤩 Procure um lugar tranquilo e chame a família para               
relaxarem com uma boa história, podem escolher : seu livro favorito ou seguir nossas sugestões: 
“Meu amigo robô” 
https://drive.google.com/open?id=14f3IbENQYDT1WLn4DSYiLDSH3h6P8_9Y 
“O menino e o foguete” 
https://drive.google.com/open?id=1dOlrWvYlJzW0XBCVmx4PZQPnIm5mQ909 
“O leão Praxedes” 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000464.pdf 
 

Boa leitura📚😍😉 

 
Em seu caderno, realize o cabeçalho todos os dias seguindo o modelo no quadro abaixo: 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: _________TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

https://drive.google.com/open?id=14f3IbENQYDT1WLn4DSYiLDSH3h6P8_9Y
https://drive.google.com/open?id=1dOlrWvYlJzW0XBCVmx4PZQPnIm5mQ909
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000464.pdf


 

Disciplina: Português 

Objetivos: Comparar as versões diferenciadas das fábulas e localizar informações no texto para 
responder; 
Contextualização: Vamos comparar as Fábulas, descobrir o que tem de semelhança/diferenças.  

Leia com atenção as Fábulas abaixo 🧐🤓📖(não é necessário copiar os textos😉): 
 

 
FÁBULA 1: A LEBRE 🐰 E A TARTARUGA🐢 

 
A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais. Até o dia em que encontrou                       

a tartaruga. 
            – Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora – desafiou a tartaruga.  
            A lebre caiu na gargalhada. 
            – Uma corrida? Eu e você? Essa é boa! 
            – Por acaso você está com medo de perder? – perguntou a tartaruga. 
            – É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você – respondeu a lebre.  

No dia seguinte a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada                    
para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A                   
lebre estava tão certa da vitória que resolveu tirar uma soneca. 
           - Se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu a ultrapasso. -pensou. 

A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante,                 
passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora. Mas, para sua surpresa, a               
tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.Desse dia em                 
diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas da floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz,                  
todos lembravam-na de uma certa tartaruga... 
 

Moral: Quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. 
 
(La Fontaine, Jean de. Fábulas de Esopo. São Paulo: Scipione, 2000. Adaptação: Lúcia Tulchinski.) 

 
FÁBULA 2: A TARTARUGA🐢 E O COELHO🐇 

 
Dilea Frate 

           A tartaruga ganhou do coelho na corrida e ficou rica. Um dia, ela se encontrou  
com o pardal e começou a rolar uma discussão sobre dinheiro:  

- Eu sou rica, carrego muito dinheiro no meu casco-cofre, e você?.  
            O pardal respondeu: 

- Eu sou pobre, não tenho casco nem cofre, mas sou leve e posso voar. 
            A tartaruga respondeu: 

- Se quiser, posso comprar uma asa igual à sua. O dinheiro  
consegue tudo.  

E foi o que ela fez. Chegou o dia do voo. Com as asas postiças, a tartaruga ajeitou o casco-cofre,                     
subiu num precipício enorme e...  

Fiuuuuuu... começou a cair feito uma pedra. As asas não faziam efeito! Aí, ela teve a ideia de jogar                    
o casco-cofre pelos ares e, como num passe de mágica, as asas começaram a funcionar!... 
          Que alívio! E que alegria poder voar como um passarinho!  

Quando chegou à terra, a tartaruga estava pobre, mas feliz. Na hora de voltar para casa, o coelho                   
apareceu e emprestou o dinheiro do táxi. 
 
(Frate, Dilea. Histórias para acordar. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1996. p. 59.) 

 
 



Agora que já leu as Fábulas, escreva as questões abaixo no caderno e responda📒📝🤓😜 
 
1. As fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. 
 
2. As personagens são as mesmas? Cite todas elas e descreva o papel de cada  
uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo: 
 
 

Personagens da Fábula 1 Personagens da Fábula 2 Como são e o que fazem na 
história. 

   

   

   

 
Observando as informações da tabela🤔👆🏾: 
 
a. Qual fábula você acha que foi escrita primeiro? Justifique sua resposta com informações dos textos. 
 
b. Os personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? 
Comente. 
 
c. Seria possível formular uma moral para a segunda fábula? Se sim, como poderia ser?😃💡 
 
DESAFIOOO🏆🥇 
Peça para alguém ler uma das fábulas pra você (a que mais gostou!),pode escolher das atividades 
anteriores ou uma outra que conhece… Assim que encerrar a leitura, em seu caderno a reescreva, não 
esquecendo: Título, data do desafio, horário que começou. Quando terminar marque a hora e leia em 
voz alta seu texto… a Família te dará uma pontuação de 5 até 10 ( se entenderem o que você escreveu). 
A pontuação deverá ser escrita no caderno,📝 
 
 
Fonte: Ler e escrever: coletânea de atividades – 3ª série / Secretaria da Educação, Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação; adaptação do material original, Marisa Garcia, Milou Sequerra. - São Paulo : 
FDE, 2010. Páginas 15, 16 e 17 Acesso para Adaptações 27/05. 

ATIVIDADE ADAPTADA PARA ALUNOS ASSISTIDOS PELO CAIS 
Português 

 
Atenção🧐: Esta atividade necessita de um acompanhamento de um adulto leitor� ♀ 📚📖 
Leia as fábulas acima para a criança ("A lebre e a tartaruga" e "A tartaruga e o Coelho")  😃☝🏽 
 
 
Após a contação vocês podem confeccionarem juntos a personagem principal das duas Fábulas a 
TARTARUGA 🐢 
 
 
Os materiais são reciclados e algum deles com certeza terão em casa😜 
Sugestões: 
 
 
 



 O molde do corpinho dela, pode ser de sulfite, papelão, caixas...🎁 
 

 O casco pode ser feito com o fundo da garrafa pet😉 
 
 
 

 O casco com cd usados🎶 
 
 
 
 

 Se tiverem tinta em casa, a palma da mão já vira tartaruguinha 🐢🖐🏼 
 

 Caixa de ovo também pode ser usada, sendo a mais fácil de colar e podem fazer várias 
tartaruguinhas🥰🐢🐢🐢🐢🥚. 
 
 
Quando a família se envolve a atividade tem mais significado e vocês terão bons momentos juntos e 
podem fazer com tranquilidade 😉� ♀ …  
 
Assim que fizerem o fantoche, deixa a criança explorar… no dia seguinte retome com o brinquedo pedindo 
para que reconte a fábula (a que se lembrar). Vale ajudar a registrar no caderno, mesmo que sejam 
pequenas frases 😃 
 
Caso a criança, não se recorde da Fábula… leia novamente num ambiente tranquilo com o auxílio da 
tartaruguinha que confeccionaram juntos 🐢🥰 
 
 
 
Fonte imagens: https://br.pinterest.com/pin/430938258068974394/ acesso em 28/05 atividade autoral/ 
adaptada por professoras Renata Florêncio e Katia Jane. 

https://br.pinterest.com/pin/430938258068974394/


 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)_Maio__ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: _________TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

 

Disciplina: Matemática 

Objetivos:  Realizar leitura de informações em gráficos e tabelas. 
Contextualização:  Vamos relembrar o que é gráfico, como construir e para que serve📊 

Escreva em seu caderno  a atividade📒📝📊 
 
 Leia com atenção o texto e as questões antes de responder ok?🤓😜 
 

GRÁFICOS 
 

A utilização de gráficos na representação de informações numéricas. 
 

Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios             
de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação             
envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos           
por uma fábrica, a quantidade de brinquedos que você tem, o consumo mensal de água ou                
energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. 

 
(Fonte:https://escolakids.uol.com.br/matematica/graficos.htm) acesso em 27/05/2020 e adaptado  

 
 

Leitura de gráficos 
 

 
   1.Observe o gráfico de brinquedos de Higor. Cada barra corresponde a um brinquedo. 
 

  
  
 
 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/graficos.htm


 Agora responda: 
 
   a) Quantas bolas Higor tem? 
  
 
    b) Quantos carrinhos? 
 
 
    c) Quantos jogos? 
 
 
    d) Quantos jogos Higor tem a mais que bolas? 
  
 
    e) Quantos carrinhos faltam para Higor ficar com a mesma quantidade que tem de jogos? 
 
  
    f) Higor tem quantos brinquedos no total? 
 
 
    g) Marque a resposta certa. Para agrupar uma dezena de brinquedos de Higor, é só adicionar: 
 
   (    ) jogos e bolas. 
 
   (    ) carrinhos e bolas. 
 
    (    ) carrinhos e jogos. 
 
 
Fonte:https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-leitura-de-graficos-4o-ano/ acesso em   
27/05/2020 
 

 

Leiam com atenção as comandas abaixo🧐😉: 
 
✏ 📗Alunos que possuem o livro EMAI realizar a atividade no próprio livro, na página 72 e 73 . (Não 
esqueçam de colocar a data no livro)😉 
 
📒📝 Alunos que não levaram o livro Emai para casa, devem copiar as atividades no caderno ou                 
havendo possibilidade imprimir atividades , responder e colar no caderno.😉🖨 📝 
 
Agora podem iniciar as atividades: 
 

 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-leitura-de-graficos-4o-ano/




 
 
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- Páginas 72 e 73, 
acesso em 27/05/2020. 
 
 



  
ATIVIDADES ADAPTADAS PARA ALUNOS ASSISTIDOS PELO CAIS 

Matemática 
 
ATENÇÃO🧐: Esta atividade requer auxílio 🤜🏻🤛🏽😃  
Observe o gráfico com atenção 🧐🤓 

 
 

Fonte imagem:  
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/03/atividade-integrada-portugues.html?m
=0 acesso em 27/05/20. 
 
 
Ajude a criança/aluno a responder em seu caderno📒📝😜 ( só as respostas, caso queira e possa,                
pode imprimir e colar no caderno.🖨 📒 
 

1) Qual a idade das crianças? (Contar cada barrinha, na folha (atividade impressa) só registra o               
número. No caderno escreva o nome do personagem e conte a barrinha escrevendo o número               
correspondente).  

2) Qual criança é a mais nova? (Pode se contar utilizando materiais concretos, palitos de dente ou                
sorvete, lápis de cor etc… o visual ajuda muito a compreensão. Também a contagem oral 😉 ) 

3) Qual criança tem mais idade? (Use a mesma dica da anterior, se a criança estiver cansada, pode                 
contar dando pulinhos a cada barrinha contando, assim ela aprende se divertindo😄 ) 

 
 
Fonte: Atividade autoral adaptada de acordo com a imagem por Professoras Renata Florêncio e Katia               
Jane em 27/05/2020. 

  

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: _________TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

 
 

https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/03/atividade-integrada-portugues.html?m=0
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/03/atividade-integrada-portugues.html?m=0


 

Disciplina: Geografia 

Objetivos: Reconhecer os pontos cardeais e colaterais como referenciais e orientação espacial. 
Contextualização: É importante que os alunos percebam que a determinação das direções 
depende do ponto de referência, ou referencial, que está sendo considerado. 

Pontos Cardeais 
Os Pontos Cardeais são pontos de orientação no espaço terrestre os quais estão relacionados 
com a posição do sol. 
O sol aparece todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe ao 
entardecer, no lado oposto. 
Tomando por base esses dois lados como referência, foram estabelecidos os pontos cardeais: 
norte, sul, leste e oeste, assim determinados: 
  

 
 
 



• Leste (L): o lado onde o sol aparece no horizonte pela manhã indica o leste. 
• Oeste (O): o lado onde o sol desaparece no horizonte indica o oeste. 
• Norte (N): o lado que fica a sua frente ao estender o braço direito na direção em que o sol 
nasce. 
• Sul (S): o lado que fica em suas costas ao estender o braço direito na direção em que o sol 
nasce. 
Note que o ponto cardeal "oeste" pode aparecer representado pela letra (W), por influência da 
língua inglesa (West). 
Da mesma forma, o ponto cardeal "leste" pode aparecer representado pela letra (E), também por 
influência da língua inglesa (East). 
Pontos Colaterais 
Entre os pontos cardeais existem mais 28 pontos que se formam entre eles denominados de 
Pontos Colaterais, assim determinados: 
• Nordeste (NE) - localizado entre o norte (N) e o leste (L). 
• Sudeste (SE) - localizado entre o sul (S) e o leste (L). 
• Noroeste (NO) - localizado entre o norte (N) e o oeste (O). 
• Sudoeste (SO) - localizado entre o sul e o oeste (O). 
Com os oito pontos de referência é formado um desenho, conhecido como Rosa-dos-Ventos, 
podendo também ser representada com outros pontos além dos cardeais e colaterais. 
Para saber mais veja o artigo: Coordenadas Geográficas 
https://www.todamateria.com.br/pontos-cardeais/Acesso 26/05/20 
  
                                                       ATIVIDADES: 
 
 1- Observe o desenho acima da Rosa dos Ventos e cite o que você vê: 
  

a) Ao NORTE da sua casa_______________________________ 
 

b) A LESTE da sua casa _________________________________ 
  

c) Ao SUL da sua casa __________________________________ 
 

d) A OESTE da sua casa _________________________________ 
  
2- Em sua casa observe o movimento do SOL ao longo de um dia e depois represente em forma 
de desenho o “caminho’’que o SOL fez ao longo do dia, indicando as direções cardeais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/pontos-cardeais/


 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: _________TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
NOME (completo):________________________________ 
NOME DA PROFESSORA:__________________________ 
TURMA 4° ANO :____ 

 

Disciplina: História 

Objetivos:  Conhecer diferentes tecnologias agrícolas criadas ao longo da história. 
Contextualização:Nesse conteúdo é importante que todos aprendam da importância da 
agricultura e novas tecnologias ao longo do tempo. 

Agricultura 
A agricultura é uma atividade econômica pautada no sistema de cultivo e de produção de 
vegetais, voltada para o consumo humano. 

Essa atividade é muito antiga marcada no momento que o homem, de vida nômade, decide 
fixar-se num local e cultivar a terra. 

Sistemas Agrícolas 
A atividade agrícola engloba dois sistemas básicos de plantio: 

● Agricultura Extensiva: baixa produtividade, pequenas extensões de terra (minifúndios), 

utilização de técnica simples ou mais rudimentares. 

● Agricultura Intensiva: alta produtividade, grandes extensões de terra (latifúndios), utilização 

de técnicas modernas e mecanização. 

Tipos de Agricultura 

Agricultura de Subsistência 
Chamada de “agricultura tradicional” ou “agricultura familiar”, nesse caso, o cultivo agrícola é 

baseado na policultura. 

É realizado a partir de técnicas rudimentares em pequenas propriedades e sem auxílio de 

máquinas ou de processo de adubagem. 

https://www.todamateria.com.br/agricultura-familiar/


Dessa maneira, a própria família fica encarregada de cuidar, cultivar e colher os alimentos, 

marcada por uma economia agrícola fechada, de autoconsumo. 

Agricultura Orgânica (Biológica) 
Surgida no século XX, a agricultura orgânica, chamada de “cultivo verde”, visa, principalmente, o 

equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social dos produtores. 

Está intimamente relacionada ao desenvolvimento sustentável. Dessa forma, os alimentos 

orgânicos são cultivados por meio de um controle biológico de pragas. 

Técnicas de baixo impacto ambiental são utilizadas nesse sistema, como a rotação de culturas, 

uso de adubo verde (biológico) e compostagem de matéria orgânica. 

Agricultura Comercial 
Chamada de "agricultura moderna" ou de mercado, nesse tipo de atividade pratíca-se a 

monocultura (cultivo de um tipo de alimento). 

Está voltada essencialmente, para a comercialização dos produtos cultivados, sendo produzida 

em larga escala, executada em grandes propriedades com a utilização de substâncias, como 

adubos, fertilizantes químicos, agrotóxicos e inseticidas. 

Além de utilizar técnicas modernas de cultivo, manipulação genética de sementes e máquinas, 

utilizam mão-de-obra especializada, como engenheiros, agrônomos e técnicos agrícolas. 

Permacultura 
Designa o processo agrícola integrado ao meio ambiente que envolve a produção de plantas 

semi-permanentes e permanentes, considerando, sobretudo, os aspectos energéticos e 

paisagísticos. 

ATIVIDADES: Após ler todo texto com muita atenção copie todos os tipos de agricultura e suas                
técnicas, faça uma pesquisa sobre a importância da mesmas para nossa subsistência.Desenhe ou             
cole figuras para ilustrar, no seu caderno. 

https://www.todamateria.com.br/agricultura/ / acesso dia 27/05/20 

 

https://www.todamateria.com.br/agricultura-organica/
https://www.todamateria.com.br/agrotoxicos/
https://www.todamateria.com.br/agricultura/


 

EMEB PROFESSOR FRANCISCO DANIEL TRIVINHO. 
DIADEMA, __(dia)___ DE __(mês)___ DE 2020. 
DIA DA SEMANA: _________TEMPERATURA DO DIA:( Pesquisa em telejornais)😉 
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Disciplina: Ciências 

Objetivos: Compreender a obtenção de energia pelas plantas por meio da fotossíntese. 
Contextualização:Para que os alunos percebam a importância da fotossíntese para as plantas, 
será importante fazer a experiência com feijões e acompanhar o crescimento. 

 

 



 

 

 

 

https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/storage/uploads/para-fazer-em-casa/Atividade%20Ciê
ncias%20-%204o%20Ano.pdf / Acesso dia 26/05  

 

https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/storage/uploads/para-fazer-em-casa/Atividade%20Ci%C3%AAncias%20-%204o%20Ano.pdf
https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/storage/uploads/para-fazer-em-casa/Atividade%20Ci%C3%AAncias%20-%204o%20Ano.pdf
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M. Professor Francisco Daniel Trivinho 

Praça Lauro Michels, 30 - Conceição – Diadema - Tel: 4044-8598  
 

Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 8 - 01/06/2020  - 05/06/2020 
 
Aula de Arte – Professora Joy – Quarto Ano A e B 
 
Aos educandos e suas famílias, 
 
Obrigada por enviarem as fotos das atividades através do email  joyjapyarte@gmail.com  
Recebi alguns desenhos muito significativos e muito emocionantes. Continuarei recebdo fotos           
das atividades das semanas passadas também. 
 
Aproveito para lembrar que não é necessário copiar as orientações no caderno. Basta colocar              
o nome, data e as respostas das atividades. Lembrando que os registros das respostas              
poderão ser realizados em folhas avulsas ou em caderno sem pautas (linhas).  
 
Ótima semana pra vocês. 
 

  

    A arte em diferentes contextos. (Continuação) 
 
Objetivo: Refletir sobre arte em diferentes contextos. 

 
 
Contextualização : Semana passada cada um de vocês desenhou uma mensagem para            
todos profissionais que estão trabalhando nesse momento. Essa semana continuamos          
pensando sobre arte e o momento que vivemos. 
 
 
 
Atividade 1: 
 
Observe a obra do artista Alex Flemming abaixo e depois responda às questões: 

mailto:joyjapyarte@gmail.com


 
 
 
Essa obra do artista está na estação Sumaré do metro da cidade de São Paulo desde 1998. 
 

 
 
 
 
 

Neste ano, 2020, o próprio artista realizou uma intervenção em sua obra. Veja: 
 



 
 
 
 
 

No final da intervenção, a obra de Alex Flemming ficou assim: 
 

 
 
 
 
- Como era a obra do artista antes? 
- Qual foi a intervenção que ele fez?  
- Como ficou a obra depois da intervenção? 
- O que há de comum entre o artista e a sua obra neste ano? 



 
Atividade 2: 
 
- Observe a estátua de Carlos Drummond ano passado e neste ano. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Responda as questões: 
 
- Quais são as diferenças entre uma imagem e outra? 
- Qual foi a intervenção na estátua que o artista Anderson Thives fez? 
- Na sua opinião, por que os artistas Alex Flemming e Anderson Thieves fizeram essas               
intervenções? 

 

 
Saiba mais 
 
Você sabia que desde o dia 07 de maio o uso de máscaras é obrigatório no Estado de São                   



Paulo? Todas as pessoas que saem na rua precisam usar máscaras de proteção que podem               
até serem feitas em casa. 
  
No canal do You Tube chamado Manual do Mundo, eles ensinam fazer máscara com uma               
camiseta velha. Quem puder pode dar uma olhada através do endereço abaixo. 
 

 
https://youtu.be/DjmjoM_mJYk  
 
 
Para quem puder, por favor enviem as fotos das respostas e dos estudantes e famílias usando 

máscaras (podem ser feitas em casa ou não) 
O email para envio é ol joyjapyarte@gmail.com  

Vou adorar saber que todos vocês estão se protegendo. 
 

 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

AULAS PARA OS 4ºS ANOS 

 

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES: EXPERIMENTAR E RECRIAR DIFERENTES BRINCADEIRAS 
E JOGOS DA CULTURA POPULAR PRESENTES NO CONTEXTO COMUNITÁRIO E 
REGIONAL. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: TANTO NAS NOSSAS AULAS BEM COMO QUANDO NOS 
ENCONTRAMOS NO LAZER COM OS NOSSOS AMIGOS E FAMILIARES ESTAMOS QUASE 
SEMPRE NOS DIVERTINDO COM JOGOS E BRINCADEIRAS QUE FAZEM PARTE DE UMA 
CULTURA POPULAR. AGORA CHEGOU À HORA DE REALIZARMOS UMA BRINCADEIRA BEM 
DIVERTIDA QUE SE CHAMA “O CHÃO É LAVA”. ENTÃO VAMOS LÁ! 

 

ATIVIDADE 1: O CHÃO É LAVA 

 

A BRINCADEIRA “O CHÃO É LAVA” É MUITO SIMPLES E PODE SER FEITA EM QUALQUER 
LUGAR. BASTA IMAGINAR QUE O CHÃO DO AMBIENTE EM QUE VOCÊ ESTÁ É UM RIO DE 
LAVA E QUE, PORTANTO, NINGUÉM PODE PISAR NO CHÃO. 

MATERIAL: ALMOFADAS E TRAVESSEIROS, OU MESMO DEMARCAR CÍRCULOS CASO 
NÃO QUEIRA UTILIZAR O MATERIAL MENCIONADO. 

COMO BRINCAR:  

https://youtu.be/DjmjoM_mJYk%20%20


PRIMEIRAMENTE DISTRIBUIR OS OBJETOS OU AS DEMARCAÇÕES SOBRE O ESPAÇO 
QUE SERÁ UTILIZADO PARA EXECUTAR A BRINCADEIRA; A MESMA PODE SER REALIZADA 
EM DIFERENTES NÍVEIS: 

1. PERCORRER UM CAMINHO PREDETERMINADO; 

2. PERCORRER ESTE CAMINHO DENTRO DE UM TEMPO; 

3. CAMINHAR DE FORMA LIVRE FORA DESTE PERCURSO E QUANDO FOR DADO O 
COMANDO “O CHÃO É LAVA” VOCÊ TERÁ QUE SUBIR NA ALMOFADA OU DENTRO 
DO CIRCULO DEMARCADO E PERCORRER O TRAJETO NO MENOR TEMPO 
POSSÍVEL. 

 

 

  

IMAGENS: 
HTTPS://WWW.TEMPOJUNTO.COM/2018/07/03/CHAO-E-LAVA-AVENTURA-DELICIOSA/ 

 

VOCÊ SABE QUAL O SIGNIFICADO DA PALAVRA “LAVA”? 

O MESMO SEGUE ABAIXO: 

“LAVA:  

https://www.tempojunto.com/2018/07/03/chao-e-lava-aventura-deliciosa/


PALAVRA DE ORIGEM ITALIANA; 
ROCHA DERRETIDA; 
ROCHA MAGMÁTICA; 
MAGMA; 
CHAMA; 

LAVA É O FOGO DE UM VULCÃO”. 

 

DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.DICIONARIOINFORMAL.COM.BR/LAVA/ 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

● INTERNET :  

<HTTP://BASENACIONALCOMUM.MEC.GOV.BR/ABASE/#FUNDAMENTAL/EDUCACAO-
FISICA-NO-ENSINO-FUNDAMENTAL-ANOS-INICIAIS-UNIDADES-TEMATICAS-OBJETO
S-DE-CONHECIMENTO-E-HABILIDADES> ACESSO EM 28/05/2020; 

<HTTP://COMOEDUCARSEUSFILHOS.COM.BR/BLOG/DESLOQUE-SE-SE-PUDER/> 
ACESSO EM 29/04/2020; 

<HTTP://COMOEDUCARSEUSFILHOS.COM.BR/BLOG/O-CHAO-E-LAVA/> ACESSO EM 
29/04/2020; 

<HTTPS://WWW.TEMPOJUNTO.COM/2018/07/03/CHAO-E-LAVA-AVENTURA-DELICIOS
A/> ACESSO EM 29/04/020; 

<HTTPS://WWW.DICIONARIOINFORMAL.COM.BR/LAVA/> ACESSO EM 29/04/2020. 

 

 
 

https://www.dicionarioinformal.com.br/lava/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/educacao-fisica-no-ensino-fundamental-anos-iniciais-unidades-tematicas-objetos-de-conhecimento-e-habilidades
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/educacao-fisica-no-ensino-fundamental-anos-iniciais-unidades-tematicas-objetos-de-conhecimento-e-habilidades
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/educacao-fisica-no-ensino-fundamental-anos-iniciais-unidades-tematicas-objetos-de-conhecimento-e-habilidades
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/desloque-se-se-puder/
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/o-chao-e-lava/
https://www.tempojunto.com/2018/07/03/chao-e-lava-aventura-deliciosa/
https://www.tempojunto.com/2018/07/03/chao-e-lava-aventura-deliciosa/
https://www.dicionarioinformal.com.br/lava/

