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Olá crianças!!! 
 
O abismo que nos separa começa a diminuir, e já começamos a sonhar 

com os momentos em que poderemos nos ver. Grande é nossa vontade de 
estarmos juntos novamente, mas teremos que ter paciência e esperar mais um 
pouquinho. Enquanto isso, vamos diminuindo esse abismo fazendo nossas 
atividades com todo carinho e capricho, para que quando nos vermos 
novamente, entre alegrias e sorrisos, possamos compartilhar também todo 
aprendizado que este momento está nos trazendo. Fiquem bem! 

Com carinho, professores do 4•ano 
 
 

 
 

• Disciplina: Língua Portuguesa 
Ano/Ciclo: 4º ano 
Período: 01/06 a 07/06 

 

• ATIVIDADE 1 
Objetivos: Reconhecer o uso adequado de singular e plural nas 
diferentes situações de uso da língua; Interpretar situações veiculadas 
em um texto; utilizar corretamente a ortografia na escrita de palavras. 
 
Tempo de duração: 2 horas 

 

Vamos relembrar!! 

            Na aula passada aprendemos sobre o Número do substantivo.  
            Os substantivos podem estar no singular ou no plural. 
           Dizemos que uma palavra está no singular quando a mesma faz 
referência a apenas uma coisa. Exemplo: o cavalo. 

Quando temos duas ou mais coisas, já usamos as palavras no plural. 
Exemplo: os cavalos. 

 



Nesta aula vamos aprender sobre o grau do substantivo que é a 

capacidade de indicar o tamanho daquilo que se nomeia. Então, podem 

existir dois graus do substantivo, que são: aumentativo e diminutivo.  

AUMENTATIVO 

 Chamamos de aumentativo a forma como nomeamos as coisas, colocando-

as bem maior do que são através do exagero. 

Quando uma mulher é grande dizemos que é um “mulherão” ou uma 

“mulherona”. 

 

As palavras que dão nome às coisas e pessoas são chamadas 

de substantivos e podem aparecer classificados em três diferentes graus. 

 

Os graus dos substantivos são: 

- diminutivo; 

- normal; 

- aumentativo. 

 
peixe – peixinho - peixão  

Observe a tabela: 

  

Existem outras formas de passar as palavras para o aumentativo. 

https://escolaeducacao.com.br/aumentativo-e-diminutivo/


Na frase: “Meus avós moram em uma casa enorme”, a palavra enorme 
já indica o tamanho da casa, aumentando-a, explicando que é muito grande, ou 
seja, está no aumentativo. 

Se um homem é bastante rico, podemos dizer que ele é “ricaço”, 
indicando que ele possui muito dinheiro. Ricaço também é uma palavra que 
aparece no aumentativo. 

 

DIMINUTIVO 

Chamamos de diminutivo a forma como nomeamos as coisas, 
colocando-as bem menor do que são, dando um ar de delicadeza, coisinha 
muito miúda. 

Quando um sapato é pequeno dizemos que é um “sapatinho”. 
 

 
Pirulitinho - Pirulitão 

As palavras que dão nome às coisas e pessoas são chamadas 
de substantivos e podem aparecer classificados em três diferentes graus. 

Os graus dos substantivos são: 
- diminutivo; 

- normal; 
- aumentativo. 

Observe a tabela com variações no diminutivo: 



 

Existem outras formas de passar as palavras para o diminutivo. 

Na frase: “Eu moro em uma casa minúscula”, a palavra minúscula já 
indica o tamanho da casa, diminuindo-a, explicando que é muito pequena, ou 
seja, está no diminutivo. 

“Pequeno jardim” é outra variação indicativa de diminutivo, que poderia 
aparecer como “jardinzinho”. 
 
           Se um burro é bem pequeno, podemos dizer que ele é um “burrico”, 
indicando que ele é pequenino. Burrico também é uma palavra que aparece no 
diminutivo. 

Pequenino 
 

Se você puder acessar, há mais informações no vídeo abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vi2hb42_mKM 

 

 

 

A) Copie  o trecho abaixo, e pinte as palavras que estão no diminutivo e 

circule as que estão do aumentativo.  

Sorvetinho, sorvetão  

Sorvetinho de limão 

Quem não tem um dinheirinho 

Não toma sorvete, não! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi2hb42_mKM


B) Passe as palavras abaixo para o aumentativo e para o diminutivo: 

Registre no caderno. 

Bicho: ______________________________________________________ 

Carro: ______________________________________________________ 

Coelho: _____________________________________________________ 

Chinelo: ____________________________________________________ 

Dedo: _____________________________________________________ 

Peixe: _____________________________________________________ 

 

 

• ATIVIDADE 2 
Objetivos: Conhecer o gênero textual “Contos de esperteza”, suas 
características e realizar interpretação do texto lido. 
 
Tempo de duração: 2 horas  

 

        Vamos agora conhecer os “Contos de esperteza” que são 

histórias em que os personagens usam a esperteza para conseguir 

algo. São narrativas legais de se ler e com um toque de humor. 

  

  A seguir, vamos ler um conto de esperteza. Observe como os 

personagens da história usam a esperteza para se beneficiar: 

 

A ESPERTEZA DO TATU 

 

https://pt.calameo.com/read/0028993272f968ef4fabf 

https://pt.calameo.com/read/0028993272f968ef4fabf


 No tempo em que os animais falavam (mas nem todos se entendiam, 

como veremos...), ia certo dia um lenhador pela floresta, quando ouviu os urros 

de uma onça, que caiu numa armadilha preparada por alguns caçadores. 

 O lenhador se aproximou da armadilha e onça suplicou-lhe que a tirasse 

dali. O homem ficou desconfiado: 

 - Eu, hein?! Você é uma onça, bicho perigoso. Se eu a soltar, depois 

você vai querer me devorar. 

 Mas a onça jurou por todas as suas pintas que jamais faria algo contra 

seu próprio benfeitor. Se ele a soltasse, ela lhe seria eternamente agradecida, 

eternamente reconhecida, eternamente sua devedora, e tanto falou que acabou 

convencendo o homem. 

 Porém, assim que ele a soltou das cordas que a prendiam, a falsa o 

agarrou: 

 - Sinto muito, amigo, mas estou faminta e você será meu almoço! 

 - O quê?! – gritou o lenhador. – Você promete, jura e ainda me faz uma 

ingratidão dessas? 

 Ingrato é o ser humano que estraga a floresta que lhe dá a vida. Eu sou 

apenas uma onça, animal que come carne, como você sabe, e estou seguindo 

meus instintos. 

 Mas o lenhador tentou conversar: naquele caso, quem tinha razão era 

ele, a ingrata era a onça e já que não chegavam a um acordo, resolveram 

chamar um juiz para decidir a causa. 

 O primeiro a passar ali foi um tatu, que foi chamado para ajudar e julgar 

o que aconteceu. O tatu ouviu a versão dos dois e depois decidiu: 

 - Não posso fazer um julgamento perfeitamente justo se não souber 

exatamente como é que a onça estava antes de ser solta. Por favor, senhora 

onça, queira voltar à sua posição na armadilha. 

 A onça, distraída, caiu na conversa. Voltou à armadilha e tornou-se 

novamente prisioneira. 

 - Vamos embora – disse o esperto tatu ao homem. – Ela que suplique 

agora aos caçadores e aprenda que o bem não se paga com o mal. 

 
Rosane Pamplona, Almanaque bichos do Brasil. 

São Paulo: Moderna, 2014. 

 

 
Após a leitura do texto, copie e responda as questões em seu caderno: 

 

1) Qual motivo a onça usou para justificar o seu desejo de devorar o lenhador 

mesmo após ela ser solta por ele da armadilha? 

 

2) Que motivo o lenhador usou para não ser devorado? 

 

3) Qual personagem foi o mais esperto da história? 

 

4) Qual foi a esperteza do personagem mais esperto da história? 

 



5) Se você fosse o lenhador, soltaria a onça? 

 

6) O que você acha que uma pessoa que leu esta história pode aprender? 

Explique. 

 

 

 

 

 

Referencias: 

Livro Buruti Mais Português 4º ano – Editora Moderna 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-aumentativo-e-diminutivo-3o-

ou-4o-ano/ 

 https://escolakids.uol.com.br/portugues/diminutivo.htm 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/aumentativo.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi2hb42_mKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-aumentativo-e-diminutivo-3o-ou-4o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-aumentativo-e-diminutivo-3o-ou-4o-ano/
https://escolakids.uol.com.br/portugues/diminutivo.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/aumentativo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Vi2hb42_mKM


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró 
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno 1184 

Jardim Inamar – Diadema 
 

 

• Disciplina: Matemática 
Ano/Ciclo: 4º ano  
Período:  01/06 – 07/06 
 
Espero que vocês estejam percebendo que a matemática não é um 

bicho de sete cabeças, como muitos acreditam, ela é muito útil no nosso dia a 
dia, mas entendo que, às vezes algo novo assusta um pouco, mas depois que 
aprendemos, tiramos de letra, não é mesmo? 

Nesse período distante continuamos vendo situações-problema, cálculos 
e problemas de lógica, e iniciamos o trabalho com leitura de horas, figuras 
planas e não planas, hoje vamos falar de um assunto novo, mas que tenho 
certeza que já ouviram, vamos entender melhor a temperatura. Bom estudo!!!  

 

 
 

• ATIVIDADE 1 
 
Objetivo: Reconhecer a unidade usual de tempo e temperatura 
Tempo de duração: 1 HORA E 30 MINUTOS 
 

Quando falamos em temperatura estamos nos referindo ao grau de calor 
ou frio de um ambiente ou de um corpo, para medir essa temperatura 
utilizamos um objeto chamado de termômetro, como mostra a imagem abaixo. 
 

 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-

concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf 

 
A temperatura do nosso corpo em estado normal é de 36º a 37,4 º graus 

Celsius, caso ocorra variação nessa temperatura devemos procurar um 
médico. 

Já a temperatura ambiente de uma cidade é de responsabilidade da 
meteorologia, onde informam a previsão do tempo no que diz respeito ao calor 
e ou frio, você já deve ter visto em algum jornal ou até mesmo na televisão 
falarem da previsão do tempo, ou seja, da temperatura que faria naquele dia. 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf


http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-

concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf 
 

Já pensaram por que todas as vezes que falamos em temperatura 
usamos as palavras “graus Celsius” (ºC)? É porque essa é a unidade padrão 
de medida de temperatura e é uma homenagem ao cientista Anders Celsius. 

Agora que já sabem o que é temperatura, e o quanto é importante, vamos 
ver se entenderam mesmo?  

 

1) Leia com atenção os problemas abaixo e responda as questões no seu 
caderno. 

A) Quando Lúcia levantou às 6 horas a temperatura era de 19 °C. Ao meio-
dia já estava a 28 °C. Às 18 horas, o termômetro marcava 24 °C e às 22 
horas o termômetro registrava20 °C. 

 
✓ Em qual desses horários fez mais calor? 
✓ Em que horário a temperatura foi menor? 
✓ Qual a diferença de temperatura entre 6 horas e 18 horas? 
✓ Entre 18 horas e 22 horas, o que aconteceu com a temperatura? 

 
B)  De manhã, antes de sair de casa, Pedro ouviu no rádio que a 

temperatura era de 13 °C, mas que, ao longo do dia, a máxima chegaria 
a 30 °C, com chuva no final da tarde. Como Pedro deve sair de casa 
para enfrentar essas variações de tempo e temperatura? 
 

C) Numa cidade, a temperatura no período da tarde é de 27 °C. Por causa 
de uma frente fria, a previsão é que, até a noite, a temperatura caia 10 
°C. Que temperatura os termômetros devem ter marcado à noite, 
considerando que a previsão estava correta? 
 

 
 
 

Na imagem podemos observar a 

previsão do dia 06 e 07/03, e percebam que 

colocam duas temperaturas para cada dia, que 

correspondem a temperatura máxima (descrita 

em vermelho com a seta para cima) e mínima 

(descrita em azul e com a seta para baixo) que 

fará naquele dia. 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf


 
• ATIVIDADE 2 

 
Objetivo: Diferenciar a forma de marcação do tempo entre os relógios digital e 
analógico; 
Tempo de duração: 30 minutos 
 

 
1) Observe com bastante atenção os relógios analógicos abaixo, e escreva 

no seu caderno o horário que cada um está marcando: 
 

                                                          

 

                                                               

 

                                                         

A B 

C D 

E F 



 

• ATIVIDADE 3 
 
Objetivo: Calcular adição e subtração de maneira diferenciada. 
Tempo de duração: 1 HORA 
 
Todos já estão acostumados com continha de adição e subtração onde tenham 
que colocar o resultado após calcular né? Agora vamos fazer um pouco 
diferente! Te daremos o resultado pronto e vocês deverão criar uma conta de 
adição e subtração que se encaixe nele. Um ótimo exercício para pensar ao 
contrário!!! Monte no seu caderno e quando voltar as aulas vamos comparar 
com as ideias de suas colegas!  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
• Agora é com vocês! Crie uma (1) conta de adição e uma (1) subtração 

de acordo com os resultados oferecidos: 

 

RESULTADO 

QUE QUERO 

OBTER 

a) 349 

b) 509 

c) 758 

d) 1236 

e) 746 

f) 979 

g) 2045 

 
 

EXEMPLO:   

Com o resultado 356 posso criar: 

- Uma conta de adição sendo 243 + 113 ou pode ser 98 + 258  

- Uma conta de subtração sendo 458 – 102 ou ainda 705 – 349  

Todas essas ideias se eu montar a conta e calcular o resultado será 356.  

 



 
• ATIVIDADE 4 

 
Objetivo: Resolver os problemas de lógica usando a sua estratégia própria. 
Tempo de duração: 1 HORA 
 
Para resolver o problema de lógica não precisamos realizar cálculos 
numéricos, mas precisamos prestar bastante atenção nas informações, e 
colocar no papel os dados que forem encontrados através da leitura. Lembre-
se sempre de registrar no seu caderno. 

• Três amigas da escola estão combinando de após a quarentena, se 
reunirem para assistir televisão juntas na casa da Maria. Para organizar 
um dia bem legal, a mãe dela quis saber do que as meninas gostavam. 

O desafio é descobrir as preferências de cada uma das amigas. 

 

            MARIA                                 CAROLINA                              BEATRIZ 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/417/uma-questao-de-logica - acesso em __________ 

 

DICAS:  

1. Sempre uso meus cabelos presos para brincar e ver meus filmes 
prediletos na televisão. 

2. Minha diversão preferida é assistir desenhos animados saboreando um 
delicioso cachorro quente. 

3. Tenho cabelos claro e seriados é meu programa preferido na televisão 
4. Prefiro assistir filmes comendo uma pipoca quentinha; 
5. Sempre uso vestido rosa e prefiro assistir desenho animados; 
6. Não posso comer pipoca por causa do meu aparelho de dentes! Prefiro 

pizza! 

 

 

• Agora em seu caderno, registre suas respostas. 
 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/417/uma-questao-de-logica


REFERÊNCIAS 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-

concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf acesso em 

27/05/2020 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/medindo-a-temperatura.htm acesso 

em 27/05/2020 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/417/uma-questao-de-logica -  acesso 
em 27/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/cursos-concursos/promocao/EMAI/EMAI_QUARTO_ANO_ALUNO.pdf
https://escolakids.uol.com.br/matematica/medindo-a-temperatura.htm
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/417/uma-questao-de-logica


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró. 

Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno nº 1184 
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• DISCIPLINA: HISTÓRIA 
ANO/CICLO: 4º ANO. 
PERÍODO: 01/06/2.020 À 07/06/2.020 
 
Olá alunos: vamos estudar um pouco mais de História? Fiquem 

 tranquilos, pois será muito divertida nossa atividade!  
 

 
OBJETIVO: Compreender a existência dos períodos históricos, ter o 
conhecimento que esses períodos históricos são uma convenção, ou seja, uma 
definição dos historiadores para eleger marcos temporal para os eventos 
julgados mais importantes da História. Conhecer a classificação da história 
dentro dos cinco períodos utilizados.  
 

  
TEMPO DE DURAÇÃO: 1 HORA E 20 MINUTOS.  
 

Na aula anterior estudamos e entendemos como identificar a qual século 
pertence cada ano e também como escrever esse ano em algarismo romano. 
Praticamos o que aprendemos com os exercícios em nosso cardeno. 
 

✓ LEMBRE-SE: APÓS A LEITURA DAS DEFINIÇÕES E VISUALIZAÇÃO 
DAS IMAGENS ABAIXO, ASSIM COMO O ACESSO AO LINK 
OPCIONAL, NÃO ESQUEÇA DE ESCREVER AS PERGUNTAS E 
RESPONDER AS ATIVIDADES/EXERCÍCIOS EM SEU CADERNO DE 
HISTÓRIA COMO JÁ ESTAMOS ACOSTUMADOS A FAZER AO 
LONGO DAS SEMANAS, OK? 

 

 
PERÍODOS HISTÓRICOS 
 
 Hoje vamos estudar os períodos históricos, observerm que em cada 
período que vamos estudar existe um acontecimento que marcará essa época, 
isso é somente um marco, ou seja, algo para que saibamos demarcar cada 
período Serão cinco os períodos que vamos ver logo abaixo: 
 Pré-História: Conhecido como o período da história onde o ser humano 
ainda não escrevia. É o período dos ancestrais dos seres humanos datado de 
4.000 a.C. (antes de cristo) o nome pré-história foi utilizado pelos historiadores 
no século XIX (19) definiram esse nome: Pré-história, pois acreditavam que 
para ser a história de fato era preciso ter algo escrito, ou seja, ter encontrado 

 



algum documento escrito, como isso não aconteceu esse período ficou 
conhecido como: Pré-História.   
 
 
 Idade Antiga ou Antiguidade: Compreende o período de 4.000 a.C. até 
o ano de 476 da nossa época. Esse foi um período marcado pelo fim do 
Império Romano do Ocidente (os romanos foram um povo que viveram nessa 
época). Esse foi o período onde houve o desenvolvimento da agricultura, a 
criação de animais, a utilização de metais e o desenvolvimento do comércio, foi 
o período onde outra grande civilização surgiu. Sabem qual? A egípcia, quem 
de vocês já houviram falar da civilização Egípcia, faraós, lembram? 
 
 Idade Média: Período que segue do ano 476 até o ano de 1.453, 
quando houve a queda, ou seja, a caída de Constantinopla (esse também foi 
um grande império da humanidade). Nesse período a religião cristã possuia um 
grande poder. O continente europeu tinha sua economia focada na agricultura 
e havia a servidão dos camponeses (pobres) junto aos donos das terras que 
eram conhecidos como: senhores feudais.  
 
 Idade Moderna: Vai do ano de 1.453 até o ano de 1.789 que foi o ano 
da Revolução Francesa ocorrida no país: França, onde o povo cansado de 
sofrer não aceitou mais a opressão dos reis e promovem diversas 
ocorrências/acontecimentos que mudam tanto a França, como o resto do 
mundo. Nesse período ocorre também o início das grandes navegações com a 
ida dos europeus para a Ásia, África e América (Brasil, por exemplo) em busca 
de novos produtos (especiarias) para o continente Europeu. 
 
 Idade Contemporânea: E por fim, vamos falar sobre o período em que 
estamos: que segue do ano de 1.789 até nossos dias, ou seja: o ano de 2.020 
e por ai em diante. Foi nesse período que surgiram as fábricas na Europa, 
fabricando muitos produtos e cada vez com mais rapidez. Por causa dessa 
produção muitas pessoas começaram a sair do campo e vir para as cidades, 
onde podiam conseguir empregos nessas fábricas. No início desse período os 
europeus começaram a explorar e colonizar outros continentes (Ásia e África) 
em busca de matéria-prima para utilizar na fabricação de seus produtos em 
suas fábricas.   
 

 
IMAGENS QUE ILUSTRAM O QUE ESTUDAMOS ACIMA:  

 



 

 
 

 
 



 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - SOMENTE PARA QUEM QUISER:  

 

• PODE AUXILIAR EM CASO DE DÚVIDA OU SE VOCÊ DESEJAR SABER MAIS OU 
FIXAR AINDA MAIS O APRENDIZADO: 

 
VÍDEO – HSTR - HISTÓRIA RÁPIDA: OS 5 PERÍODOS HISTÓRICOS QUE TODO MUNDO 

PRECISA SABER https://www.youtube.com/watch?v=kS4j8OvMT2g Acesso em: 27 de maio 

de 2.020. 
 
 
 

 
• ATIVIDADES 

 
COPIE AS QUESTÕES ABAIXO NO SEU CADERNO E RESPONDA: 

 

1) QUANTOS SÃO OS PERÍODOS HISTÓRICOS? MARQUE A 
OPÇÃO CORRETA. 

  (    ) UM    -    (    ) DOIS   -    (    ) CINCO  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kS4j8OvMT2g


2) OS PERÍODOS HISTÓRICOS SÃO: PRÉ-HISTÓRIA, IDADE 
ANTIGA, IDADE MÉDIA, IDADE MODERNA E IDADE CONTEMPORÂNEA. 
ESSA INFORMAÇÃO É? 

(    ) CORRETA   OU    (    ) FALSA 
 

3) EM QUAL PERÍODO HISTÓRICO ESTAMOS ATUALMENTE? 
R. (pule duas linhas para resposta).  

 
4) NAS IMAGENS DISPONÍVEIS ACIMA, QUAL CHAMOU MAIS 

SUA ATENÇÃO E POR QUÊ?  
R. (pule três linhas para resposta).  

 

 
FICAMOS POR AQUI CRIANÇAS! EM NOSSA PRÓXIMA ATIVIDADE, 
VAMOS ESTUDAR A PRÉ-HISTÓRIA DO BRASIL, SERÁ MUITO DIVERTIDO, 
PROMETEMOS, VOCÊS VERÃO!  
 

Referências  

Buriti mais: História – Organizadora: Editora Moderna. Obra coletiva concebida, 
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. Editora responsável: Lucimara 
Regina de Souza Vasconcelos – 1ª ed.- São Paulo: Moderna, 2017. Página: 18 e 19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró. 

Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno nº 1184 
Jardim Inamar – Diadema - SP 

 
 

• Disciplina: Geografia 
Ano/Ciclo: 4º ano  
Período: 01/06 a 07/06 
 

 
E agora temos aula de Geografia!!! Só para relembrar, até aqui nós 

conhecemos nosso planeta, nosso continente americano e o nosso Brasil e 
agora vamos conhecer um pouco o que é minicípio. Bons estudos!!!!! 
 
 
Objetivo: Identificar e entender por meio da leitura, visualização das imagens 
os municípios. 
 
Tempo de duração: 1 HORA E 20 minutos 
  

 
O município é parte do estado 
 
 Cada estado brasileiro também se divide em partes chamadas 
municípios. 
 Isso significa que o lugar onde vivemos faz parte de um município. 

 
Mapa do estado de São Paulo 

 



 
http://www.mapas-sp.com/municipios.htm 

 
São Paulo é um estado com muitos municípios (645 municípios), no mapa 
onde se encontra o RM significa Regiões Metropolitanas. Diadema se localiza 
na parte roxa RM São Paulo. Para ver melhor acesse o site http://www.mapas-
sp.com/municipios.htm. 
 Para entender melhor, vamos estudar um estado menor, veja o mapa 
abaixo dos municípios do estado de Roraima são 15 municípios. 
 

 
 

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

 Cada município tem governo e algumas leis próprias, da mesma forma 
que acontece com o Distrito Federal e os estados. 

http://www.mapas-sp.com/municipios.htm
http://www.mapas-sp.com/municipios.htm
http://www.mapas-sp.com/municipios.htm


 Juntos, os municípios, o Distrito Federal e os estados constituem as 
unidades político-administrativas do Brasil. 
 Em cada unidade político-adminitrativa, os representantes políticos são 
escolhidos por meio de eleições, que ocorrem a cada quatro anos. 
 

Glossário:  

Leis: regras elaboradas para organizar 

a vida em sociedade. 

 
No seu caderno responda: 
 

1) Observe novamente o mapa de Roraíma e escreva quantos minicípios 
tem o estado de Roraima? 

2) Como podemos perceber no mapa de Roraíma a área territorial de cada 
município? 

3) Você já sabe que o Brasil tem 26 estados. E municípios, você sabe 
quantos existem em todo o nosso país? Pesquise e anote a resposta. 

4) Qual o nome do município onde você mora? Em que estado se localiza? 
 
 Referência bibliográfica: 
 http://www.mapas-sp.com/municipios.htm 
Buriti mais: geografia/organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, 
desenvolvida e produzida pela Editora Moderna; Lina Youssef Jomaa.- 1 ed.-São 
Paulo: Moderna, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapas-sp.com/municipios.htm


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana –Piró 
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno 1184 

Jardim Inamar– Diadema 
 

• Disciplina: Ciências 
Ano/Ciclo: 4º ano  
Período:  01/06 – 07/06 

 

Objetivos: Conhecer o que é controle biológico e os seus benefícios; 

Entender que as atitudes do ser humano em relação ao meio ambiente podem 

resultar em impactos negativos. 

Tempo de duração: 1 HORA E 20 MINUTOS 

E vamos de Ciências de novo!!!Lembre-se de fazer no caderno, colocando a 

data e atividade que está realizando!! Bom estudo!! 

     

Relembrando a aula anterior: 

Retomando, falamos na aula anterior sobre vários fatores que podem 

causar o desequilíbrio nas cadeias alimentares, entre eles: o desmatamento 

nas florestas; as queimadas; a caça e o uso inadequado de agrotóxicos 

causando deste modo a diminuição de espécies ou a extinção de animais e 

plantas. 

Agora, vamos falar sobre o Controle Biológico: 

Controle biológico  

    O ser humano, muitas vezes, utiliza agrotóxicos nas plantações para 

eliminar insetos e outros seres vivos que podem prejudicar as plantas e 

diminuir a produtividade. 

*agrotóxicos: São produtos químicos largamente utilizados no setor de 

produção agrícola, garantindo a produtividade das lavouras, pois seu uso 

preserva as espécies cultivadas. Também conhecido como pesticidas. 

 

 



 

 infoescola.com    Pessoas colocando agrotóxicos na plantação, 

    No entanto, o uso excessivo dos agrotóxicos pode prejudicar o 

ambiente, contaminando a água, o solo, os alimentos, os seres humanos e 

outros animais. 

   Diversas pesquisas são realizadas com o objetivo de diminuir o uso de 

agrotóxicos nas plantações.  Um dos centros de pesquisa que se destacam 

nesse trabalho é a Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

   Na década de 1970, uma das principais pragas que atacavam as 

plantações de trigo era o pulgão-de-trigo. 

 coagril-rs.com.br 

Pulgões-de-trigo(eles podem atingir cerca de 5mm de comprimento). 

    As pesquisas realizadas pela Embrapa criaram uma técnica que 

controla a quantidade desses insetos por meio da introdução de espécies de 

vespas provenientes de países como França, Israel, Itália e Espanha. Essas 

vespas se alimentam dos pulgões, diminuindo a quantidade deles nas 

plantações. 

    Essa técnica é conhecida como controle biológico. Com ela 

praticamente não é necessário utilizar agrotóxicos para o controle das pragas. 

    O controle biológico utiliza meios naturais e, por não usar agrotóxicos, 

não deixa resíduos tóxicos nos alimentos, colaborando para diminuir a 

contaminação ambiental. 



    Agora é com você!! Vamos responder as questões, retomando também 

as aulas sobre cadeias alimentares! Copie e responda! 

 

1- O que o ser humano utiliza nas plantações para eliminar insetos e outros 

seres vivos que prejudicam as plantas? 

2- O que pode acontecer se usar muito agrotóxicos? 

3- Como é o nome de um dos centros de pesquisa com o objetivo de diminuir 

o uso de agrotóxicos? 

4- Qual é o significado de Embrapa? 

5- Na década de 70, qual era uma das principais pragas que atacavam as 

plantações? 

6- O que o controle biológico utiliza? 

7- Na sua opinião o controle biológico é uma boa opção para reduzir o uso de 

inseticidas na agricultura? 

8- Veja a seguir fotos de alguns seres vivos. 

A  

Gafanhoto  

Infoescola.com/gafanhoto 

C  

Planta 

ecotelhado.com 

B  

 Jibóia 

Biologia.net.com 

D  

Sapo 

Animalbusines.com.br



E   

Fungos decompositores blog.agropo.com.br 

 

a) Marque um X no quadro que indica a letra do ser vivo das imagens 

acima que é produtor: Registre em seu caderno. 

A (  )       B(  )      C(  )       D(  )       E(  ) 

b) A cadeia alimentar a seguir foi representada a partir dos animais das 

fotos acima. 

Planta → sapo → jibóia → gafanhoto → seres vivos decompositores 

Ela está correta? Por quê? 

c) Reescreva a cadeia alimentar citada no item b da forma correta. 

 

d) Se um agricultor aplicar inseticidas de maneira inadequada para 

eliminar os gafanhotos do ambiente, o que pode acontecer com a 

cadeia alimentar apresentada? 

 

 

                    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Pessôa,Karina e Favalli,Leonel .Novo Pitanguá- Ciências-4º ano- Ensino 
Fundamental- 1ª edição. São Paulo, 2017- Editora Moderna 
-https: //guiadoestudante.abril.com.br 
Imagens: 
- infoescola.com 
- coagril-rs.com.br 
-Infoescola.com/gafanhoto 
- Biologia.net.com 
-ecotelhado.com 
-animalbusiness.com.br 
-blog.agropo.com.b 
-Pessôa,Karina e Favalli,Leonel .Novo Pitanguá- Ciências-4º ano- Ensino 
Fundamental- 1ª edição. São Paulo, 2017- Editora Moderna 
 

 



 

 

 

EM “Inspetor Reinaldo José Santana” 

Profª Angela, Márcia e José Maria - manhã e tarde 

Arte - Ano / ciclo – 4º anos 

Período de 01/06/2020 a 07/06/2020 

Duração : 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

 

✓  (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

✓ Conhecer diferentes tipos de linhas. 
✓ Produzir obra de arte a partir de linhas e curvas. 

 

 

Contextualização: 

 

 

Iremos abordar o tema Linhas e Curvas, utilizando a linguagem das artes 

visuais. 

Faremos um estudo aprofundado sobre as linhas e curvas. 

 

 

 

  

Apresentar os diversos tipos de linhas e curvas.  

Olá. Como vocês estão?  

Nós estamos bem e esperamos que vocês também.  

Continuaremos nossas atividades por aqui, ok? 

Façam com capricho lembrando sempre de organizar a mesa, os materiais e a atividade.  

Cuidem da pintura, lembre-se que gostamos tudo caprichado.  

E sim estamos com saudade de cada um de vocês!  

 



Atividades:  

Iniciaremos com a leitura do texto abaixo, logo após a leitura os alunos irão 

seguir o passo-a-passo para realizar a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo a passo: 

 

 

 

 

Neste Primeiro momento ler o texto abaixo: 

 

Linhas e Curvas na Arte 

 

A linha, assim como o ponto, é elemento essencial na composição visual. A 

linha está presente em nossa vida e em todas as coisas que estão ao nosso 

redor, especialmente na natureza. Observe a folha de uma árvore! Quantas 

linhas não possui? Inúmeras não é mesmo?  

Os nossos cabelos também são exemplos de linhas: se são lisos são linhas 

retas, se são crespos, encaracolados ou cacheados são linhas curvas, 

onduladas ou espiraladas.  

A linha é obtida através de infinitos pontos. Também é obtida através do 

“rastro” de um ponto. Quando se coloca um ponto em movimento, ele forma 

uma linha. A linha é o elemento básico de todo grafismo e um dos mais 

usados. Representa a forma de expressão mais simples e pura, porém 

também a mais dinâmica e variada. 

 

 

Podemos classificar as linhas da seguinte maneira: 

1 – Quanto à forma a linha pode ser: 

• RETA. A linha reta traçada de maneira firme, contínua, pode dar uma 

impressão de rigidez e dureza. 

  

• CURVA. A linha curva, traçada da mesma maneira, pode sugerir suavidade e 

sinuosidade. 

   

• QUEBRADA. Indica movimento. Forma-se combinando-se linhas retas. 

  

• ONDULADA. É um tipo de linha curva. Sugere movimento suave e rítmico. 

  



• MISTA. É uma mistura de linhas retas com linhas curvas. 

  

 

 

https://br.pinterest.com/pin/579064464563341606/ 

 

2 - Quanto à posição a linha pode ser: 

 

 

 

 

 

• VERTICAL. Indica equilíbrio. Aparece em muitas obras de arte como 

expressão de espiritualidade e elevação. 

 

• INCLINADA. Faz parecer que algo satã prestes a se movimentar. Sugere 

instabilidade, movimento. 

  

• HORIZONTAL. Indica repouso. Também pode expressar quietude. 



  

 

 

 

 

3 – Quanto ao traçado a linha pode ser: 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/579064464563341606/ 

 

 

4 – Quanto à direção as linhas podem ser: 

 

 

 



 

https://br.pinterest.com/pin/579064464563341606/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Você vai precisar: 



 

 

 

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

✓ Lápis de escrever, caixa de lápis de cor e canetinhas hidrográficas.  
 

Comece sua atividade! 

 

1. Coloque seu nome e o ano / ciclo na folha. 
2. Coloque o título na atividade: Linhas e curvas. 
3. Nesta atividade vamos exercitar a criatividade.  
A partir das linhas sugeridas nos quadros abaixo crie desenhos. 

Solte a imaginação e capriche pintando os desenhos e também o fundo 

da imagem. 

 

 



 

 

 

4. Quando toda a folha for ocupada e você se sentir satisfeito com o 
seu trabalho, pare um pouco e depois retome a sua pintura.  

5. Sugiro que você trabalhe uma hora na criação e uma pintura do 
desenho.   

6. Capriche na pintura, não se esqueça do fundo do desenho. 
7. Guarde todas as atividades que fizer em casa para trazer à escola, 

para dividirmos nossas ideias com todos. 
 

                    

 

Boa atividade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências: 

Imagens: 

https://br.pinterest.com/pin/579064464563341606/ 

 

Pesquisas: 

https://conceito.de/linha 

http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/linha.html 

https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/ 

https://pt.slideshare.net/roberlanio/aula-de-artes-o-pontoa-linha-e-a-forma 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
E.M. Inspetor Reinaldo José Santana – Piró 
Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno 1184 

Jardim Inamar – Diadema 
 
 
 

 
Disciplina: Educação Física        Ano ciclo: 4º ano          
 
Período: 01 a 07/06/2020             Tempo de duração: 2 horas 
 
 

Objetivos: Amplia a capacidade respiratória, os reflexos e a agilidade. 
 
Olá crianças, Tudo bem?Estamos distantes, mas todos da turma farão a 
mesma atividade. Será bem legal! 
 
Contextualização: A peteca era jogada antes de 1500, pelos índios 
Brasileiros, nos rituais, festas, era praticado pelas tribos de Minas Gerais. 
    
Material: caderno, lápis, sacola de mercado, jornal, barbante e tesoura. 
 
Vamos construir uma peteca: Cortar a alça da sacola, o fundo e uma das 
laterais, depois junte. Pegue três folhas de jornal amasse bem coloque no meio 
da sacola junte e amarre com a alça da sacola. 
 
Alongamento: sentar afastar as pernas estender a mão em direção do pé 
direito segurar por um tempo depois fazer o outro lado; unir as solas do pé 
trazer para próximo do corpo e realizar a borboletinha; deitar com as costas 
apoiada e trazer o joelho próximo do corpo e segurar com os joelhos unidos. 
 

.                
 
Atividade: A peteca não é só uma brincadeira, mas sim um esporte, um 
jogador fica atrás da linha de fundo segurando a peteca com uma das mãos e a 
outra bate arremessando por cima da rede do campo adversário. Este deve 
rebater com apenas um toque a fim de devolvê-la. 
Fundamentos: Existem dois tipos de toque: por cima (batida ou passada); por 
baixo (colocada, defesa, passada) nas duas situações deverá passar a rede co 
um único toque para a quadra adversária. 
Regra: Cada set dura 16 minutos, caso uma equipe marcar 25 pontos antes do 
tempo é declaro fim do set, as partidas são disputadas melhor de 3 sets. 
 

 



 
 
 
 
 EXEMPLO: CASO UMA EQUIPE VENCER 2 SETS SERÁ O VENCEDOR. 
Desenhe um retângulo no chão e dividir ao meio, coloque barbante de rede na 
altura que o espaço permitir, convite os familiares e registre no caderno. 
  
 
                                                       

 
  
 
                                                                                                              
Referência bibliográfica: br.pinterest,com; wikipeia.org; 1000 Exercícios e 
Jogos para o Atletismo; Práticas Corporais- Educação Física.                          
Atletismo; Práticas Corporais- Educação Física.                          
Observação: Realizar a atividade pelo menos duas vezes na semana. Boa 
aula a todos! 
 


