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Semana 8 – 01 a 05/06/2020 

 

AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS, 

 

ESTAMOS DISTANTES DA ESCOLA POR 

UM PERÍODO, CONTUDO, DAREMOS 

CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM. 

ESTAMOS DISPONIBILIZANDO ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA O 4º ANO. 

ALGUMAS ATIVIDADES ENVOLVERÃO REGISTRO, QUE PODERÃO SER REALIZADAS 

NOS CADERNOS, PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E POSTERIORMENTE SEREM VISTAS 

POR NÓS, PROFESSORES. 

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

ATIVIDADES REALIZADAS NESTE PERÍODO. 

BOAS APRENDIZAGENS! ATÉ BREVE! 

 

Senhores Responsáveis 

Sigam a página da nossa escola no Facebook 

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

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

Objetivos: Ler, interpretar e produzir o final de um conto de assombração. 

Contextualização: Esta semana vamos fazer a leitura de mais um conto de assombração. Lembre-

se que o objetivo de um conto de assombração é causar medo, suspense, terror.  Por isso, conta 

com a aparição de fantasmas, sons e ruídos de janelas, batidas, uivos. O ambiente é sempre 

suspeito, escuro, onde alguma pessoa já faleceu. No geral, estão no tempo passado, ocorrem à 

noite, na lua cheia e assim por diante. Algumas vezes os mistérios ou conflitos são resolvidos de 

forma engraçada, como você verá nesse conto de Ângela Lago. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Atividades: Faça da leitura do texto um momento de diversão e aprendizado. Leia silenciosamente, 

depois, em voz alta, tente ler com emoção, passe a sensação de medo e de suspense na sua 

leitura. Demonstre tudo isso lendo para as pessoas da sua família. LEMBRE-SE QUANTO MAIS 

VOCÊ LER, MAIS TERÁ A COMPREENSAO DO TEXTO.  
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Após a leitura, copie todas as perguntas no caderno e responda-as de acordo com a história.  

1) O que a mulher quis dizer com a frase: “O que você está fazendo aqui, seu miserável?” 

Marque um X na alternativa correta. 

(A) A mulher elogiou o marido.   (B) Maltratou o marido.      (C) Se expressou de forma muito feliz. 

 

2) O que levou a mulher a mudar de ideia e dançar com o morto foi: 

(A) O medo do marido morto.                                                    

(B) A alegria de encontrar o marido. 

(C) Ela percebeu que com o movimento da dança, o corpo do marido se despedaçava. 

 

3) A obediência do filho acabou se transformando em outro problema. Por quê? Escreva a resposta 

em seu caderno. 

 

4) PRODUÇÃO DO FINAL DE UM CONTO. 

 Supondo que você tenha sido convidado pela autora para mudar o final do conto “Dançando 

com o morto”, que seria publicado em outra edição, mude o final do conto. Você pode, por exemplo, 

mudar a ação de algum personagem e assim, chegar um final diferente.  

A seguir vou deixar algumas ideias para você pensar e abrir a sua mente para a imaginação. 

Você pode escrever o final da história inspirado nessas ideias ou criar a sua. O importante é ser 

bem criativo na produção de um final diferente.  

MUDANÇA DE ATITUDE DO MORTO: Imagine o que aconteceria se o morto percebesse a 

intenção da esposa ao aceitar a dança e ainda acelerar o ritmo da música. O que ele poderia fazer? 

Como a história terminaria? 

MUDANÇA DE ATITUDE DO FILHO: Imagine se o filho não obedecesse totalmente a mãe na hora 

de guardar os pertences do pai no baú. Ou se ele resolvesse ajudar o pai no momento da dança. 

Qual seria o final da história? 

MUDANÇA DE ATITUDE DA MÃE: e se mãe resolvesse guardar os pertences do morto.  

 

AGORA É COM VOCÊ!  Escreva no seu caderno assim: Final diferente para o conto Dançando 

com o morto. E escreva o final que você criou. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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5) Releia o final do conto que você produziu e avalie o que precisa ser alterado. Nesta tabela há 

alguns critérios para você observar se você colocou ou não no final do seu conto. Isso vai ajudar 

você a perceber o que pode melhorar na sua produção. Assim, você escreverá cada vez melhor. 

Nossos critérios 

Sim  

ou 

Não 

O que preciso melhorar? 

O conto apresenta uma solução para o 

conflito? 

  

O final apresenta parágrafos organizados?   

Fiz um uso adequado das letras maiúsculas 

e minúsculas ao longo do texto? 

  

As personagens mencionadas aparecem no 

final do conto de forma clara? 

  

O conto apresenta um final que todos (as) os 

(as) leitores (as) entendem? 

  

As palavras estão escritas de forma 

adequada? 

  

 

Gabarito para correção das atividades da semana passada sobre o texto: CAIO. 

Questão 1: B – C – A – C 

Questão 2: De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. 

Questão 3:  Significado 1- Nome do personagem. Significado 2- Cair. 

Questão 4: B Questão 5- A Questão 6- C  

Questão 7: 

A) Uma fazenda estava à venda. Porém era mal-assombrada. 

B) Fazenda.          C) À noite.             D) O comprador e o caseiro.  E) O caseiro não queria que a 

fazenda fosse vendida. 

Questão 8: A 

Questão 9: O homem gelou, O homem teve um treco, Chorando nervoso, O homem gaguejou. 
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MATEMÁTICA 

 

Objetivo: Leitura e interpretação de tabela; Leitura e interpretação de situações problemas; utilizar 

em situações-problema unidades usuais de medida. 

Contextualização I: Você sabe qual o seu tamanho? Com certeza respondeu utilizando a palavra 

metros. As unidades de medida de comprimento mais usadas são o metro (m), quilômetro (km), 

centímetro (cm) e o milímetro (mm). 

 

Lembre-se: Um quilômetro corresponde a 1000 metros. (1Km = 1000m) 

Um metro corresponde a 1000 milímetros.   (1m = 1000mm) 

Um metro corresponde a 100 centímetros.   (1m = 100cm) 

 

1) Observe o quadro abaixo e responda em seu caderno:                                      

OBJETO CENTÍMETROS 

Cadeira 40 cm 

Porta 210 cm 

Lousa 316 cm 

Janela 200 cm 

Armário 156 cm 

Caderno 20 cm  

Estojo 22 cm 

 

Quais objetos do quadro têm menos de um metro?  

(A) Cadeira, porta, caderno.  

(B) Porta, lousa, armário. 

(C) Lousa, janela, armário. 

(D) Cadeira, caderno, estojo. 

 

2) Um tronco de madeira mede 25 cm de comprimento. Quantos troncos serão necessários para 

fazer uma fileira de 1 metro de comprimento? 
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3) Complete: 

A) 20 cm, para completar 1 m, faltam:_____________________. 

B) 70 cm, para completar 1 m, faltam:_____________________. 

C) 600 m, para completar 1 km, faltam:____________________. 

D) 900 m, para completar 1 km, faltam:____________________. 

E)800 mm, para completar 1 m, faltam:____________________. 

 

4) A Avenida Sabiá mede 250 metros e a Avenida Beija Flor mede 75 metros a mais que a 

Avenida Sabiá. Quantos metros mede a Avenida Beija Flor? 

 

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. 

 

Contextualização II: Tabelas são representações que servem para organizar e possibilitar a 

interpretação de informações, de forma clara e objetiva. Por isso, é sempre tão comum ler e 

interpretar essas informações. E as tabelas da nossa atividade dessa semana trazem informações 

sobre materiais recicláveis, é sempre muito bom trabalhar esse tema por despertar a consciência 

sobre a importância do meio ambiente. 

 

ATIVIDADE  

1) A imagem abaixo representa o tempo de decomposição dos materiais na natureza, ou seja, o 

tempo que demora para esse material desaparecer: 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/ 

De acordo com a imagem, responda: 

A) Qual material se decompõe mais rapidamente na natureza?  

B) Qual material demora mais tempo para desaparecer? 

C) Dos itens indicados acima, 3 demoram o mesmo tempo para se decompor totalmente. Quais 

são eles? 

D) Quanto tempo a mais a garrafa de vidro demora para se decompor, em comparação com a 

garrafa de plástico?  

E) Existe alguns materiais que tem tempo indeterminado para se decompor. O você acha que isso 

quer dizer? 

F) Observe as figuras abaixo e, em seu caderno, responda de que material é feito e quanto tempo 

leva para se decompor, se deixado na natureza: 

 

COPO 

 

MATERIAL: 

__________________ 

TEMPO DE  

DECOMPOSIÇÃO:  

__________________
_ 

EMBALAGENS DE 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA 

 

MATERIAL: 

___________________ 

TEMPO DE  

DECOMPOSIÇÃO:  

___________________
_ 

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

 

MATERIAL: 

__________________ 

TEMPO DE  

DECOMPOSIÇÃO:  

__________________ 

 

GAVETA VELHA 

 

 

MATERIAL: 

___________________ 

TEMPO DE  

DECOMPOSIÇÃO:  

___________________ 

QUADRO VELHO 

DE BICICLETA 

 

MATERIAL: 

__________________ 

TEMPO DE  

DECOMPOSIÇÃO:  

__________________
_ 

ROUPAS VELHAS 

 

MATERIAL: 

___________________ 

TEMPO DE  

DECOMPOSIÇÃO:  

___________________ 

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

 2) Na escola de Murilo fizeram um projeto de reciclagem. O trabalho final era arrecadarem, com 

suas famílias e na vizinhança, materiais recicláveis e levarem para escola. Para depois doarem 

para uma cooperativa. A arrecadação, em quilos, dos 4º anos foi a seguinte: 

    
Agora responda, em seu caderno, as seguintes 

perguntas: 

A) Qual foi a turma que arrecadou mais materiais? 

E qual arrecadou menos? 

B) Teve algum empate em arrecadação? Quais 

turmas? 

C) Quantos  quilos foram arrecadados de : 

PLÁSTICO: ____________________________  

VIDRO: _______________________________ 

 METAL:______________________________ 

TURMA 
PLÁSTICO

S 
VIDROS METAL 

4º ANO 
A 

9 kg 15kg 20kg 

4º ANO 
B 

12kg 15kg 17kg 

4º ANO 
C 

10kg 13kg 14kg 

4º ANO 
D 

13kg 11kg 23kg 

4º ANO 
E 

12kg 18kg 18kg 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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 E) Quantos quilos de materiais recicláveis a 

cooperativa vai receber da escola no total?  

 

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA PASSADA: 

1) 

A) Leão, Camelo e Girafa. 

B) Hipopótamo, Elefante e Rinoceronte. 

C) Elefante, 2990 kg a mais. 

D) Leão e a Girafa. 

E) Girafa. 

 

2) 8 pessoas. 

 

3) 400 gramas. 

 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos: Reconhecer a importância da reciclagem; diferenciar os tipos de lixo produzidos e que 

podem ser reciclados; compreender o que são recursos naturais. 

Contextualização: Na semana passada você aprendeu mais um pouco sobre o processo de 

filtração e viu também que usamos o método de catação na separação de materiais recicláveis. 

Agora vamos entender um pouco sobre a importância da reciclagem. 

Importância da reciclagem: 

Como vimos a reciclagem garante que resíduos sejam transformados em matéria-prima para 

a fabricação de um novo produto. Desse modo, o resíduo não será lançado no ambiente nem será 

necessário captar nova matéria-prima. Esse processo, portanto, garante a redução do lixo em 

nosso planeta e também uma diminuição da utilização dos recursos naturais, que muitas vezes não 

são renováveis. Além disso, devemos destacar a importância da reciclagem para a geração de 

empregos. 
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Tipos de reciclagem: 

Vários materiais podem ser reciclados, e as técnicas utilizadas para isso dependem do 

produto que será usado no processo. Os principais tipos de reciclagem são: 

- Reciclagem de plástico: nesse processo são reciclados, por exemplo, garrafas PET e embalagens 

plásticas. O plástico pode ser reciclado de três formas básicas: reciclagem mecânica, química e 

energética. 

- Reciclagem do metal: nesse processo são reciclados, por exemplo, latas de alumínio e de 

produtos alimentícios. O material será derretido. 

- Reciclagem do vidro: nesse processo são reciclados, por exemplo: potes de alimentos, garrafas 

e cacos de vidro. O vidro será submetido a altas temperaturas. 

 Você já deve ter percebido lixeiras de cores diferentes nas ruas brasileiras ou em 

determinados locais. Essas cores representam o material que deve ser colocado em cada uma 

delas, garantindo, desse modo, a coleta seletiva e separando o que pode ser reciclado daquilo que 

não pode. As cores da coleta seletiva, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, são:  

 AZUL: papel/papelão 

 VERMELHO: plástico 

 VERDE: vidro 

 AMARELO: metal 

 PRETO: madeira 

 LARANJA: resíduos perigosos 

 BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

 ROXO: resíduos radioativos 

 MARROM: resíduos orgânicos 

 CINZA: resíduo geral não reciclável, misturado ou contaminado não passível de separação 

Porém, as lixeiras que normalmente você verá serão nas cores azul, vermelho, verde, 

amarelo e em alguns lugares a marrom também.  São aquelas que mais vamos utilizar. 

A maioria das cidades já possui coleta seletiva. Entretanto, se na sua cidade não houver 

esse serviço, isso não deve ser motivo para deixar de fazer a separação do material que pode ser 

reciclado. Assim que realizar a separação, basta entrar em contato com a Cooperativa de 

Reciclagem ou Associação de catadores mais próxima de sua residência. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/reciclagem.htm 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
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Temos uma sugestão de vídeo para você compreender melhor a importância da reciclagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ 

Como o vidro é produzido? 

O vidro é feito de uma mistura de matérias-primas naturais, sendo que a areia é o principal 

componente. Hoje, o vidro está muito presente em nossa civilização e pode ser moldado de 

qualquer maneira: nos para-brisas e janelas dos automóveis, lâmpadas, garrafas, garrafões, 

frascos, recipientes, copos, janelas, lentes, tela de televisores e monitores, fibra ótica e etc. 

As matérias-primas do vidro sempre foram as mesmas há milhares de anos. Somente a 

tecnologia é que mudou, acelerando o processo e possibilitando maior diversidade para o seu uso. 

Toda matéria-prima é levada a um misturador. A mistura resultante é levada ao forno de 

fusão, onde, sob o efeito do calor, se transforma em vidro e é conduzido às máquinas de 

conformação, que são utilizadas de acordo com o tipo de vidro e a forma que se pretende obter. 

Após ser moldada, a peça de vidro deve ser recozida, isto é, deve ser esfriada lentamente até a 

temperatura ambiente, aliviando, desta forma, as tensões que normalmente surgem durante a 

conformação e tornando a peça mais resistente. 

Adaptado de: http://www.recicloteca.org.br/?post_type=material-reciclavel&p=74 

 

Os objetos são formados por diferentes materiais. Todos eles vêm da natureza. 

O papel do caderno, por exemplo, é produzido a partir da madeira, enquanto a garrafa pet, 

que armazena nosso refrigerante, é feita de plástico, que é produzido a partir do petróleo. Tanto a 

madeira quanto o petróleo são matérias-primas, extraídos da natureza. Por isso, dizemos que eles 

são recursos naturais. 

Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para cultivo, 

para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização, ou para sobrevivência 

e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, como o Sol e o vento. Já a água, o solo 

e as árvores são considerados limitados, mas potencialmente renováveis. E há, ainda, os recursos 

não renováveis, como o petróleo e minérios em geral. 

Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural 

A produção das embalagens e recipientes, que armazenam diferentes produtos e alimentos, 

utiliza diferentes recursos naturais. Embalagens de plástico, por exemplo, utilizam o petróleo como 

matéria-prima, que é um recurso natural não renovável. 

https://www.facebook.com/mario.santalucia.5602
https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ
http://www.recicloteca.org.br/?post_type=material-reciclavel&p=74
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Quando falamos em recurso natural renovável, significa dizer que os recursos serão 

retirados da natureza e, após algum tempo, são renovados e estarão novamente disponíveis. Já 

os recursos naturais não renováveis são retirados da natureza e não são renovados por ela ou 

podem demorar milhares de anos, ou seja, se extrairmos todo o recurso, ele deixará de existir. 

A luz do Sol, o vento, a água, a madeira e a areia são exemplos de recursos renováveis, 

enquanto o petróleo e os minerais são recursos não renováveis. 

A maior parte das embalagens que utilizamos hoje são produzidas a partir de recursos não 

naturais, utilizando, principalmente, o plástico e minerais como o alumínio. Por isso, a reutilização 

dessas embalagens, quando possível, é muito importante. Mas, se você não conseguir reutilizar, é 

importante que esse tipo de material seja encaminhado à reciclagem, para o reaproveitamento 

desses recursos que são tão importantes para a nossa vida e essenciais ao meio ambiente. 

Vamos olhar para o ciclo de reciclagem do vidro, que é um exemplo de material produzido a 

partir da areia, um recurso renovável. 

O vidro é um material que pode ser 100% 

reciclável, ou seja, depois de usar uma embalagem ou 

recipiente de vidro por várias vezes, podemos 

encaminhar à reciclagem, para que seja utilizado como 

matéria-prima na fabricação de outros produtos de vidro. 

Por isso, após a reutilização dos materiais, é muito 

importante que cada casa organize seu lixo, separando aqueles materiais que podem ser 

reciclados. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – Trilhas de Aprendizagens : 4º ano - Ensino Fundamental 

 

 ATIVIDADES: 

1) De acordo com o texto acima, quais são os principais tipos de reciclagem? 

2) Assinale a alternativa correta: 

(A) plástico – vermelho; metal – amarelo; papel – azul; vidro – verde; orgânico – marrom. 

(B) plástico – azul; metal – amarelo; papel – vermelho; vidro – verde; orgânico – marrom. 

(C) plástico – amarelo; metal – marrom; papel – verde; vidro – vermelho; orgânico – azul. 
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3) O vidro é feito de uma mistura de matérias-primas naturais, sendo o seu principal componente 

a ____________. O papel do caderno é produzido a partir da ____________ e a garrafa PET, 

que armazena nosso refrigerante, é feita de plástico, que é produzido a partir do 

_________________. 

4) Quais são os recursos naturais renováveis? 

5) Quais são os recursos naturais não renováveis? 

 

Correção das atividades da semana passada: 

1) B   2) Ferver a água.  3) A    4) A   5) Pessoal  6) C   7) Papel, plástico, vidro, alumínio e cobre. 

 

GEOGRAFIA 

 

Objetivos: Compreender o conceito de agricultura; reconhecer algumas condições favoráveis à 

pratica da agricultura; conhecer os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil. 

Contextualização: Na aula anterior, vimos os três setores econômicos e algumas das suas 

atividades. Hoje daremos atenção a uma delas, como vimos na aula anterior de história, a 

agricultura surgiu ainda no período da pré-história e veio se desenvolvendo com o tempo. Como 

parte das atividades econômicas do setor primário, é responsável pelo fornecimento de alimentos 

para as pessoas e matéria-prima para as indústrias. 

A agricultura é a atividade humana que consiste em cultivar vegetais. Ou seja, plantar e 

colher os vegetais que são utilizados para o consumo humano, na alimentação de animais e 

provendo matérias-primas para atividade industrial. As pessoas que se dedicam à agricultura são 

chamadas de agricultores ou lavradores. 

Algumas condições contribuem para o desenvolvimento da atividade agrícola: solos férteis, 

terrenos planos e existência de água. 

Os solos devem ter quantidade adequada de nutrientes, que ajudam o desenvolvimento das 

plantas. 

Quando têm pouca fertilidade, os solos precisam de adultos e de fertilizantes. 

Os terrenos planos são os mais favoráveis à agricultura, pois facilitam o cultivo. Neles, é 

possível usar máquinas e tratores. 
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Terrenos montanhosos ou inclinados dificultam a prática agrícola e é necessário utilizar 

técnicas especiais, como fazer terraços ou degraus para plantar, ou ainda plantar seguindo as 

curvas do terreno. O uso dessas técnicas evita que as enxurradas destruam o solo. 

Algumas plantas dependem de muita água para se desenvolver. É o caso de algumas 

espécies que produzem arroz. 

Outras espécies vegetais, como o mandacaru, desenvolvem-se bem em ambientes com 

escassez de água. 

Em lugares onde as temperaturas são elevadas e quase não chove, é necessário utilizar a 

irrigação para cultivar a terra. 

 

Agricultura de subsistência e agricultura comercial 

Quando uma parte da produção agrícola se destina ao consumo do agricultor e de sua família 

e a outra parte é vendida para comprar outros produtos de que a família necessita, pratica-se a 

agricultura de subsistência. 

Quando toda a produção agrícola é vendida dentro do país ou para outros países, pratica-

se a agricultura comercial. Nesse tipo de agricultura, as propriedades se organizam como 

grandes empresas. 

 

1) O mapa a seguir mostra os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil. Observe-o e 

responda as questões em seu caderno: 
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Fonte: Buriti mais: geografia -4º ano: manual do professor. São Paulo: Moderna, 2017(PNLD). 

 

a) Liste, em seu caderno, os produtos cultivados na unidade federativa onde você vive. 

 

b) Arroz com feijão é um prato típico da culinária brasileira. Quais unidades federativas produzem 

cada um desses alimentos? 
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Arroz:_______________________________________________________ 

Feijão:______________________________________________________ 

 

2) Quais são as condições que contribuem para o desenvolvimento da atividade agrícola. Registre 

a alternativa correta em seu caderno: 

A) (    ) Poucos nutrientes no solo, terrenos inclinados e ausência de água. 

B) (    ) Poucos nutrientes no solo, terrenos planos e existência de água. 

C) (    ) Solos férteis, terrenos inclinados e ausência de água. 

D) (    ) Solos férteis, terrenos planos e existência de água. 

 

3) Identifique o tipo de agricultura descrito nos textos. 

 Uma parte da produção agrícola se destina ao consumo do agricultor e de sua própria família, e 

outra parte é vendida para comprar outros produtos de que a família necessita. 

      a) (    ) Agricultura de subsistência                                         b) (    ) Agricultura comercial 

 

 Toda a produção agrícola é vendida dentro do país ou para outros países. 

      a) (    ) Agricultura de subsistência                                         b) (    ) Agricultura comercial 

 

Correção das atividades da semana passada: 

2)   ( A ) Agricultura      ( C ) Professor      ( A ) Pescador       ( C ) Comércio         ( C ) Médico 

( A ) Vaqueiro     ( C ) Vendedor     ( A ) Extrativismo       ( B ) Operário        ( B ) Construção cívil 

 

HISTÓRIA 

Objetivos: Compreender o surgimento do comércio; identificar a necessidade de estabelecer 

valores equivalentes para produtos diferentes. 

Contextualização: Hoje quando desejamos ou precisamos de algo, vamos ao mercado, as feiras, 

lojas, shoppings, ou lojas virtuais. E para pagar por um produto usamos, dinheiro, cartão de credito 

ou cheques. Mas você acha que sempre foi assim? Como será que tudo isso começou? 
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Atividade 

1) Leitura 

 

A origem do comércio 

O comercio é a atividade de trocar, vender ou comparar um 

produto ou uma mercadoria. Muitas vezes, os seres humanos não 

conseguem produzir o seu próprio produto, então, eles vão às 

compras, onde é gerado o comercio.  

Há 6.000 anos, os primeiros grupos familiares, que conviviam entre si, praticavam a 

agricultura de subsistência e cultivavam apenas os alimentos necessários para seu sustento. 

Assim, o cultivo agrícola, e a criação de animais era feita para garantir a sobrevivência do grupo, 

produzindo alimento, lã ou couro. À medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram a produção 

aumentou, gerando mais alimentos que o necessário. Esse excedente (sobra) passou a ser trocado 

entre diferentes grupos familiares. Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados 

podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. 

 

Trocas diretas 

Nesse período, faziam-se trocas diretas entre produtos. Isso significa 

que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir, 

podia trocá-los, antes que se estragassem, com outro grupo que tivesse muitos 

animais, por exemplo. As próprias mercadorias eram usadas como moeda e 

nem sempre havia diferença de valor entre elas, essas trocas evitavam o 

desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família.  

 

Novas relações e produtos 

 O aumento das trocas favoreceu, também, o surgimento de uma produção agrícola voltada 

para o comércio. Nesse período, ferramentas, utensílios de cerâmica e vestimentas passaram a 

ser produzidos com o objetivo de troca. Isso levou aos primeiros desmatamentos para a produção 

agrícola e para acomodar a crescente população. Nos grupos maiores cada membro da família era 

responsável por uma tarefa. Assim, teve início a especialização do trabalho: enquanto alguns 

trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a produzir tecidos ou a cuidar dos animais. 
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Trocas e valores 

Aos poucos os grandes grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de 

produto, conforme o tempo necessário para produzi-lo. Se um produto ou atividade necessitava de 

certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo: um 

agricultor arava, semeava e irrigava a terra e depois de alguns meses colhia o cereal. Uma artesã 

levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um 

caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para consumo em 

um único dia, mas, ele ainda precisava esperar a época do ano 

adequada para caçar. De acordo com essas ideias de igualdade 

ou equivalência, entre diferentes produtos, um caçador precisaria 

oferecer três aves para receber em troca um fardo de trigo, por 

exemplo. Quatro cestos de peixes poderiam corresponder a um par 

de sapatos feitos pela artesã. Mas ainda havia a troca direta de um produto por outro. 

  

2) Em seu caderno, explique o que é cultura de subsistência.  

 

3) Leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiro e F para falso. (registre no caderno) 

(    ) As trocas de produtos começam apenas há 200 anos. 

(  ) O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos 

familiares. 

(    ) Há 6.000 anos, as trocas comerciais eram feitas de maneira direta. 

(  ) A economia de subsistência tem por objetivo a venda de grande quantidade de produtos. 

(    ) As trocas de produtos aumentaram a diversidade da alimentação das famílias.  

 

4) Registra no caderno. Como os grupos estabeleceram os valores para os produtos que trocavam 

entre si? 

Fontes do texto e imagens : Fonte. PNLD – Projeto Buriti - Buriti Plus História 4º ano –  Ed. Moderna. 
https://maisro.com.br/coluna-do-rk-bastidores-da-politica-nacional-e-regional-97/escambo-2-473x315/ 

http://www.bi.cv/upl/%7Bc5925144-318c-462f-8da0-cb6fd1dc6f66%7D.pdf 
https://es.slideshare.net/Nelinfantevillate/comercio-electronico-3186162 
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Correção da atividade da semana anterior. 

1) Leia o texto e marque V para verdadeiro e F para falso. (Resolva no caderno). 

(V) O desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. 

(F) Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, 

abandonaram as terras férteis. 

(V) O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as 

ferramentas de trabalho. 

(V) Com o desenvolvimento das tecnologias os grupos humanos produziram mais, melhor e em 

menos tempo. 

(V) Os grupos humanos passaram a domesticar plantas e animais. 

(V) O aumento da população dos grupos foi consequência do desenvolvimento das tecnologias 

agrícolas e do sedentarismo. 

  

ARTE 

 

Objetivos: Continuando a temática da semana anterior, hoje estudaremos o retrato. Faça junto 

com a família! 

Contextualização: Na semana passada, iniciamos os estudos sobre Autorretrato, retrato e Retrato 

falado. Trabalharemos esta semana com o Retrato Na próxima, trabalharemos com o Retrato 

falado. Lembre-se sempre de guardar suas atividades para utilizarmos quando voltarmos às aulas. 

 

Atividades:  

Vamos relembrar o que aprendemos na semana passada? 

 

RETRATO, AUTORRETRATO E RETRATO FALADO 

Retrato é a imagem que um artista faz de outra pessoa, seja por pintura, desenho, escultura, 

fotografia. 

Autorretrato é quando um artista faz um retrato de si mesmo 

Retrato Falado é quando alguém descreve as características de uma pessoa para outra 

desenhar, ou pintar. 
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Retrato 

O retrato é um gênero na pintura, ou na fotografia onde a intenção é descrever um sujeito 

humano. Além da pintura, retratos também podem ser feitos em outras mídias, como litografia e 

fotografia. É a representação de uma figura individual ou de um grupo, elaborada a partir de modelo 

vivo, documentos, fotografias, ou com o auxílio da memória. 

O retrato vem do latim retrahere - copiar. Por essa razão, foi muito utilizado nas academias 

e escolas de arte para o aprendizado do ofício e domínio da técnica.  

Veja alguns exemplos de retratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora é a sua vez. Peça para que alguém da sua família sente-se à sua frente, pegue uma 

folha em branco ou use seu caderno de arte, coloque a folha em posição vertical. Você deve 

desenhar o retrato dessa pessoa que você escolheu, de forma realista. Procure fazer o desenho 

bem grande, ocupando toda a folha. Quando terminar,  você terá liberdade para colorir esse 

desenho com lápis de cor, giz de cera, tinta, colagem com papéis coloridos, jornais ou revistas. 

Você escolhe.  

Depois, peça para que esse familiar desenhe você. Explique para essa pessoa o que é o 

retrato e como deve fazer. Guarde o desenho feito por ele para que utilizemos na volta às aulas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objetivos: Desenvolver a coordenação motora fina e ampla. 

Contextualização: A peteca é considerada um jogo fortemente ligado à nossa herança cultural, 

pois os inventores são os índios brasileiros. Relata-se que desde a chegada dos portugueses em 

nosso país, nossos primeiros habitantes usavam a peteca como uma brincadeira para aquecer o 

corpo, seu nome significa “bater com a mão”. Na década de 40, surgiram os primeiros campeonatos 

de peteca e por volta dos anos 70, foram regulamentadas as suas regras oficiais.  Na aula de hoje, 

realizaremos a construção do brinquedo e envolveremos toda a família para brincar 

cooperativamente de peteca, assim como faziam nossos antepassados! 

(Fonte: http://peteca.ueuo.com/Peteca-de-pena-Historia.html) 

 

ATIVIDADE: Peteca Cooperativa  

 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- 1 folha de TNT ou 1 saco plástico com aproximadamente 50cm x 50cm 

- 2 folhas de jornal  

- Fita crepe (ou qualquer fita adesiva) 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

Amasse as folhas de jornal e coloque no meio do TNT ou saco plástico (Imagem 1), em 

seguida envolva o jornal com o TNT, puxando suas pontas para cima, torcendo o TNT para que o 

jornal fique bem firme. Finalize prendendo com uma fita adesiva logo acima da bola de jornal 

(Imagem 2). 
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Após construir a peteca, brinque individualmente ou com a família.  O principal objetivo da 

brincadeira é rebater a peteca para cima o maior número de vezes com as seguintes regras: cada 

participante pode realizar apenas 1 rebatida, sem que se rebata duas vezes em sequência pela 

mesma pessoa, utilizando apenas uma mão.  

O desafio é rebater a peteca 30 vezes sem deixa-la tocar o chão. Após concluir o desafio, 

aumente a dificuldade, alterando a quantidade de rebatidas e outras regras que desejar.  

 

ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO  

Objetivos de Português: Completar corretamente frases e palavras; trabalhar a escrita de frases 

e palavras; ampliar o vocabulário oral e escrito. 

 

Contextualização: Em continuidade ao trabalho de alfabetização para os alunos dos 4ºs anos, 

seguem as atividades adaptadas a partir do Conto “Dançando com o morto”. 

Essas atividades são necessárias para dar sequência ao trabalho de letramento em Português 

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

aprendizagem. 

 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 

1) ESCREVA AS FRASES NO CADERNO COMPLETANDO COM AS PALAVRAS DO QUADRO 

E DE ACORDO COM O CONTO “DANÇANDO COM O MORTO”. 

 

● A VIÚVA ESTAVA FELIZ CONTANDO O _______________. 

● O FALECIDO SENTOU NA  _________ COM A VIÚVA. 

● OS RESTOS DO MORTO FORAM COLOCADOS NO ___________. 

● A VIUVA PEGOU ________  E _________ PARA FECHAR O BAÚ. 
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2) CONSULTANDO O BANDO DE PALAVRAS COMPLETE AS PALAVRAS. 

 

D___F ___ ___ T ___ ___SQU___LE___O S ___ N ___O ___A 

DA __ Ç ___ N ___ O E___PE___HO ___A___EI ___A 

         P ___R___E ___ A  

 

ESPELHO          PIRUETA         DANÇANDO 

DEFUNTO       ESQUELETO      CAVEIRA 

SANFONA 

 

 

3) COPIE NO CADERNO AS SÍLABAS QUE FORMAM OS NOMES DAS FÍGURAS: 

 

 

CAN SAN LO FO BAR NA 

 

 VI LI O TO LÃO BA 

 

 

LAN SAN PAN CEI DEI RO 

 
 

BE SA LO XO FO NE 

 
 

TAM PA BOR COR TEM NA 

 
 

GUE GUI TAR GI RA TA 
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Ã PI MO FO A NO 

 

 

COR ME NE PA BAR TA 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

Objetivos de Matemática: Trabalhar as sequências dos números; identificar antecessor e 

sucessor de um número. 

 

1) OBSERVE O QUADRO NUMÉRICO ABAIXO. COPIE NO SEU CADERNO COMPLETANDO 

COM OS NÚMEROS QUE FALTAM. 

 

2) COPIE OS NÚMEROS ABAIXO NO CADERNO COMPLETANDO COM OS NÚMEROS QUE 

VEM ANTES E DEPOIS. 
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