
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
4º ano - SEMANA DE 01 DE JUNHO DE 2020 
 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ler e compreender verbetes identificando a estrutura desse gênero. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Continuação da aula anterior sobre verbete. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  Leia a definição de verbete 
         
    

VERBETE 
    Verbete é um texto escrito, de caráter informativo, destinado a explicar um assunto; pode ser mais comumente 

encontrado em um dicionário ou em uma enciclopédia. 

 

As definições de palavras nos dicionários também são chamadas de verbetes.  Então para você entender melhor, 
observe que no dicionário os verbetes são apresentados de forma mais simples e direta, e na enciclopédia os verbetes são 
mais detalhados e completos. 
           Já que o nosso assunto até agora foi sobre verbetes de animais,  conheça um pouco mais sobre outros animais lendo 
atentamente os TEXTOS CIENTÍFICOS a seguir! Mas afinal, o que são textos científicos? 
 
 

TEXTO CIENTÍFICO 
     É o nome dado para a produção textual cujo objetivo principal é transmitir ideias ou resultados de um estudo, 
trabalho ou pesquisa de cunho científico. Muito usado em escolas, faculdades e universidades, o texto científico é 
transmissor de informações através de linguagem científica, adequada ao que foi pesquisado. Aborda teoria ou 
conhecimento sobre um determinado nicho e tem características próprias. 

Texto Científico - Conceito, Definição e O que é Texto Científico 

 
  Os textos científicos a seguir falam sobre as focas da Antártida e foram retirados de fontes diferentes de pesquisa, pois 
uma complementa a outra. Saiba mais sobre esses animais tão fofos! 

  
Os textos são somente para leitura, não é necessário copiá-los. 

 
AS SIMPÁTICAS FOCAS DA ANTÁRTIDA 

   Atraentes e simpáticas, as focas são mamíferos adaptados ao frio e ao ambiente marinho, onde buscam seu 

alimento. As focas são ótimas nadadoras e algumas podem mergulhar a grandes profundidades, graças ao corpo 

hidrodinâmico e aos membros transformados em nadadeiras. Possuem uma espessa camada de gordura sob a pele. 

Alimentam-se e acasalam-se geralmente na água, e os filhotes nascem sobre o gelo. As fêmeas têm geralmente duas 

mamas e os filhotes são amamentados por 20 a 50 dias, dependendo da espécie. O recém - nascido ganha até 15 kg por 

semana, graças ao alto teor de gordura (60%) do leite materno. 

    Das 34 espécies existentes no mundo, seis vivem na antártida. As focas da região já foram muito perseguidas, por 

causa de sua pele ou sua gordura. Por mais de dois séculos, os navios que buscavam o óleo de foca dizimaram populações 

inteiras desses animais, mas hoje as populações estão se recuperando, protegidas por leis internacionais.  

Fonte: Revista CIÊNCIA HOJE.vol.25.nº149 (Adaptado) 

 



FOCAS 

  As focas são animais mamíferos do grupo dos pinípedes, mesmo grupo dos leões-marinhos e das morsas. 

      Esses animais são carnívoros e alimentam-se, principalmente, de peixes e lulas.  As focas são encontradas, em sua 

maioria, nas águas polares. A foca-comum, por exemplo, habita as águas costeiras temperadas e polares do hemisfério 

norte. 

   As focas possuem pescoço curto e um corpo hidrodinâmico, que favorece seu deslocamento na água. Esses animais 

possuem os membros pélvicos voltados para trás, como se fossem uma nadadeira, mas que não podem ser movidos para a 

frente e nem podem ser utilizados como apoio. Por isso, quando estão na terra, esses animais devem locomover-se 

arrastando pelo chão. O corpo das focas é coberto de pelos, os quais atuam no controle da temperatura corporal. 

    As focas-comuns vivem cerca de 30 a 35 anos. Os machos atingem a maturidade sexual com quatro a seis anos de 

idade, enquanto as fêmeas atingem sua maturidade com idade entre três e cinco anos. O acasalamento ocorre, 

geralmente, na água, e as fêmeas dão à luz a, geralmente, um filhote, que nasce com tamanho em torno de 82 cm a 98 cm 

e com peso entre 8 kg e 12 kg. 

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

    

   A partir de textos científicos, são tiradas algumas informações para produzir um verbete de uma enciclopédia. 

  Nos textos que você leu existem muitas informações sobre as focas. Mas ao produzir um verbete enciclopédico, 

é necessário utilizar as informações mais importantes, ou seja, precisaremos escolher as informações mais importantes. 

 
Mas como saber quais são as informações mais importantes? 

PRODUZINDO UMA FICHA TÉCNICA 
Mas o que é uma ficha técnica? 

      
Os textos são somente para leitura, não é necessário copiá-los. 
 

FICHA TÉCNICA 
É como se fosse o manual de instruções. É lá que estão incluídas as informações essenciais  sobre o seu assunto 
de pesquisa.  

 Fonte: acomsistemas.com.br 

 
1-  Após a leitura dos dois textos acima sobre as focas, copie esta ficha técnica numa folha ou no seu caderno e escreva na 

frente de cada item o que encontrou. 

 

FICHA TÉCNICA - FOCAS 
 

Elas pertencem a qual grupo de animais: _____________________________ 

Alimentação:  _____________________________________________________ 

Quantas espécies existem no mundo:_________________________________ 

Onde vivem: ______________________________________________________ 

Quanto tempo elas vivem:___________________________________________ 

Quantos filhotes por ano elas têm:  ___________________________________ 

Características físicas:______________________________________________ 

 

     Para produzir um verbete, as informações de uma ficha técnica ajudam muito, pois elas nos dão informações curtas e 
objetivas sobre o animal. 
 

2-  Com todas as informações obtidas na ficha técnica sobre as focas, chegou o momento de você produzir um verbete 

sobre elas. Seguem algumas dicas. 

 

https://escolakids.uol.com.br/mamiferos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/focas.htm
http://acomsistemas.com.br/blog/ficha-tecnica-o-que-e/


DICAS: PARA QUE O SEU VERBETE ESTEJA COMPLETO NECESSITARÁ DOS SEGUINTES ITENS: 
 Título. 
 Desenho do animal. 
 Nome científico. 
 Onde podem ser encontrados. 
 De que se alimentam. 
 Características físicas. 
 Quantidade de filhotes. 
 Tempo de vida. 

   A  ficha técnica está separada por itens. Quando você for escrever o verbete sobre a foca, esses itens precisam estar 

ligados um ao outro dando sentido ao seu texto. 

        

 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ao realizar essas atividades o aluno será capaz de elaborar e resolver problemas que envolvam 

situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo 

ético, consciente e responsável. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: O sistema monetário é importante de ser trabalhado, pois é do dia-a-dia de todos nós. Utilizando 

também, muitas vezes, a multiplicação na compra ou pagamento. 

Fontes: https://www.pedagogia.com.br/atividade  https://pt.scribd.com/doc/167428465/Sequencia-Didatica-do-projeto 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22647 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Orientações:  

- As atividades propostas podem ser realizadas no caderno ou em folha avulsa, guarde as folhas em uma pasta ou 

envelope. 

- Escolha um horário para realizar suas atividades;  

- Leia com atenção; 

- Faça as atividades com calma e capricho; 

- Coloque data nas atividades e ao retornar, entregue para sua professora;  

- Não é necessário fazer todas as atividades em um mesmo dia, organize uma rotina de estudos!  

- Qualquer dúvida, peça ajuda no grupo da escola, um professor irá ajudá-lo. Mãos a obra!! 

 
NOSSO DINHEIRO  

 
Você conhece a história “Como se fosse dinheiro” ? Se não conhece ou não se lembra, não se preocupe, a seguir 

temos uma resenha da história. Boa leitura!  
 
Leia a resenha abaixo do livro: Como se fosse dinheiro  de Ruth Rocha.  
 

Todos os dias, na hora do recreio, Catapimba comprava um lanche. Mas seu Lucas, 

o dono da cantina, lhe dava sempre uma bala no lugar do troco, dizendo: “É como se fosse 

dinheiro...” . Catapimba foi ficando cansado daquilo, porque ele queria seu dinheiro de 

volta, não bala, chiclete... Então ele teve uma ideia. Levou uma galinha para pagar o 

lanche, e disse para seu Lucas: “É como se fosse dinheiro...”. Foi uma confusão quase sem 

fim.  

Como se fosse dinheiro, da série “A Turma da Nossa Rua”, trata desse tema pouco 

discutido na literatura, mas que faz parte da vida de todo mundo: o dinheiro, que afinal é a 

maneira como o homem encontrou para vender seu trabalho e adquirir bens. Mas aborda 

também outros assuntos, como honestidade, esperteza e coragem. Com a graça que só 

mesmo a Ruth Rocha sabe esbanjar. 

https://www.pedagogia.com.br/atividade
https://pt.scribd.com/doc/167428465/Sequencia-Didatica-do-projeto
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22647


 
 Essa história trata sobre diferentes formas de se pagar um objeto, comida, não é mesmo? Será que Sr. Lucas estava 

fazendo da forma correta? Vamos conhecer um pouquinho as diversas formas que temos para fazer nossos 

pagamentos.  

O nosso sistema monetário brasileiro  é o Real e é representado por, cédulas (notas) e os centavos que é representado por 

moedas. Além, de dinheiro em espécie (cédulas e moedas), Podemos utilizar também cartões e cheques .  

    

  
 
 

Você com certeza já acompanhou seus pais ou um responsável ao mercado, ou em algum comércio não é mesmo! 

E ouviu a pessoa perguntar: Qual é a forma de pagamento? Cartão, dinheiro ou cheque?  

Agora imagine se na vida real acontecesse o que aconteceu na história “Como se fosse dinheiro” de Ruth Rocha.  

 

 Catapimba mostrou que sabe muito bem a importância do dinheiro e principalmente como usá-lo, vamos aprender 

mais um pouco com ele!  Em seu caderno ou folha, responda todas as atividades abaixo. 

 

1. Na imagens mostra uma galinha e seus pintinhos que Catapimba levava para pagar seu Lucas. Sabendo que a galinha 
vale R$ 10,00 e cada pintinho vale R$ 0,50 centavos. Qual é a quantia em dinheiro que eles representam ?  

 
 

2. Catapimba comprou um lanche de R$ 8,00 e um suco de R$ 1,50 centavos . Entregou ao seu Lucas uma nota de R$ 10,00 
reais para pagar. Quanto seu Lucas têm de devolver de troco para Catapimba?  

  
 
3. Seu Lucas deixou separado em uma caixinha 30 balas, para dar de troco. Se cada bala representa R$ 0,25 centavos, qual 
é o valor de troco que seu Lucas deixa de pagar?  

  
4. Catapimba e seus amigos juntaram tampinhas de garrafas e levaram para seu Lucas em forma de pagamento do lanche 
que compraram. No total eles tinham 9 tampinhas verdes que representavam R$ 5,00, 7 tampinhas azuis que 
representavam R$ 2,00, 8 tampinhas amarelas que representavam R$ 0,25 centavos e 5 tampinhas vermelhas que 
representavam R$ 0,10 centavos. Qual é a quantia total em dinheiro que as tampinhas representavam?  



 
 
5. Na semana passada para não dar doces e balas de troco , seu Lucas deu R$ 4,00 reais de desconto em cada lanche. 
Sabendo que o lanche mais caro custa R$ 10,00  e o mais barato R$ 8,00 . Qual será o valor desses lanches com desconto? 

 
 

6. Precisando repor a mercadoria na lanchonete, seu Lucas encomendou lanches, balas, doces e sucos. Então, 
solicitou  pagar em 4 vezes iguais de R$ 600,00. Qual é o valor total de sua encomenda?  

  
 

 Você está indo muito bem, mostrou que é tão esperto quanto Catapimba! Agora, para distrair um pouquinho, sugiro que 

entre nesse jogo. Basta acessar o link  e se divertir, borá lá!!! Caso não consiga não tem problema, ele é para você se 

divertir um pouco e fazer uma atividade diferente. Não é obrigatório. 
 

Quebra cabeça de números: 
e/animals/puzzles/tilesmath_brazilian_real_bills.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matemáti
ca-dinheiro/index.htm  
 

Parabéns, você compreendeu a importância do dinheiro e principalmente como utilizá-lo, para encerrarmos o 
conteúdo “Sistema Monetário“, vamos praticar mais um pouquinho!   

 

7- Seu Manoel comprou um sofá novo para sua casa. Sua forma de pagamento será em 6 parcelas de R$ 402,00. Qual é o 

valor do sofá?  

 
(   ) R$ 1.974,00 
(   ) R$ 2.000,00 
(   ) R$ 2.412,00 
(   ) R$ 2.010,00 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_brazilian_real_bills.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-dinheiro/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/tilesmath_brazilian_real_bills.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-dinheiro/index.htm


8- Manuela vendeu 30 salgados, cada um por R$ 1,50 centavos. Quanto ela ganhou com a venda dos salgados?  

 
(   ) R$ 29,00 
(   ) R$ 32,00 
(   ) R$ 40,00 
(   ) R$ 45,00 

9- Na bilheteria de um teatro, o responsável começa o trabalho com três notas de R$ 5,00, quatro notas de R$ 2,00 e 

duas moedas de R$ 0,50 para facilitar o troco. Com quanto ele começou a trabalhar?  

 
(   ) R $ 7,50 
(   ) R$ 14,50 
(   ) R$ 23,10 
(   ) R$ 24,00 

10- Joana tinha R$ 200,00 e gastou, dessa quantia, três notas de 20 reais, quatro notas de 10 reais e 50 centavos. 

Quantos reais sobraram?  

 
(   )  R$ 139,50 
(   )  R$ 99,00 
(   )  R$ 99,50 
(   )  R$ 100,00 

11- Clara comprou três ingressos para o circo e pagou um total de R$ 27,00. Ela precisa cobrar o valor dos ingressos de 

duas amigas que irão com ela ao circo. Qual o valor que ela deve cobrar de cada uma?  

 
(   ) R$ 8,00 
(   ) R$ 9,00 
(   ) R$ 13,50 
(   ) R$ 18,00 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Que o estudante consiga encontrar informações claras no texto que fala sobre relevo e 
vegetação da Região Sudeste. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na aula desta semana, vamos estudar um pouco sobre características especificas da Região Sudeste, 
para que o maior número de informação seja aprendida pelo estudante. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Leia o texto com atenção: 

O relevo do Sudeste é composto da planície litorânea atlântica, principalmente os estados de Espírito Santo e Rio 

de Janeiro, Minas Gerais é o único estado dessa região que não possui litoral. São Paulo tem sua maior parte sobre os 

planaltos, mas possui uma região litorânea com muita influência histórica, a região da baixada santista. 

A maior parte da vegetação dessa região é formada pela Mata Atlântica, uma vegetação tropical, com espécies de 

alto porte devido o alto índice de umidade, mas pouco se resta dessa vegetação, sendo a mais devastada no Brasil, seus 

remanescentes encontram-se em unidades de conservação. Assim como a diversidade de flora, a fauna da Mata Atlântica é 

diversa. Em algumas áreas de Minas Gerais encontram-se vegetações de cerrado, com aparência de vegetação morta na 

época seca, mas voltam as tonalidades verdes com a chuva. 

O Sudeste possui importantes cursos d’água de bacias hidrográficas, como a nascente do  rio São 

Francisco localizada em Minas Gerais, o rio Tietê em São Paulo que deságua na bacia do Paraná, assim como a maior parte 

do Estado de São Paulo. A bacia do Atlântico Sudeste é a única que integra apenas estados dessa região, que ocorre 

principalmente nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Texto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sudeste/ 

ATIVIDADE: Responda em seus caderno, as questões abaixo. Para realizar essa atividade, você tem que ler 

atenciosamente o texto acima e precisará do seu caderno, lápis e borracha. 

1. Pesquise no dicionário, ou na internet o que é cada item abaixo e escreva no seu caderno:  

a) Litoral 

b) Litorânea 

c) Flora 

d) Fauna 

e) Hidrográficas 

f) Nascente 

 

2. Qual a maior parte da vegetação predominante na região sudeste? 

3. Quais vegetações podemos encontrar nesta região? 

4. Qual o único estado da região sudeste que não possui litoral? 

5. Onde fica a nascente do Rio São Francisco? 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Que o estudante saiba buscar informações sobre determinado tema através da pesquisa, bem 
como organizar as mesmas de maneira clara para que a maioria das pessoas entenda. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Como estamos falando da Região Sudeste em geografia, nesta semana a atividade de história está 
relacionada a este conteúdo. 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  Observe a imagem abaixo:  

https://www.infoescola.com/biomas/mata-atlantica/
https://www.infoescola.com/geografia/cerrados/
https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-hidrografica/
https://www.infoescola.com/hidrografia/rio-sao-francisco/
https://www.infoescola.com/hidrografia/rio-sao-francisco/
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-sudeste/


 

Fonte da imagem: https://escolakids.uol.com.br/geografia/rio-sao-francisco.htm 

 

 Esta é uma foto do Rio São Francisco. Como vimos na atividade de geografia, sua nascente fica no estado de Minas 

Gerais, na Região Sudeste. 

 Mas há muita coisa pra saber desse rio que é tão importante para o Brasil, sendo assim a atividade da semana, é 

uma pesquisa histórica que poderá ser organizada em seu caderno, ou em uma folha a parte, seguindo o roteiro abaixo: 

ATIVIDADE DE PESQUISA:  

 Título da pesquisa: “História do Rio São Francisco” (é deste jeito que você deve procurar na internet) 

 Considere aspectos importantes na sua pesquisa, como:  

a) Quando foi descoberto? Por quem? Havia habitantes na região? Quem eram eles?  

b) Por qual nome esses habitantes chamavam o rio? 

c) Porque recebeu o nome de São Francisco? 

d) E outras informações que considerar importante.  

Depois que levantarem as informações, registre através de texto sua pesquisa. Lembre-se que quanto mais informações 

colocar, mais rica ficará sua pesquisa. 

 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Que o estudante compreenda que toda ação humana interfere no meio ambiente. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Fazendo ligação entre as disciplinas de história e geografia, na aula de ciências desta semana você 

vai entender um pouco sobre como o desmatamento da Mata Atlântica, que é a maior vegetação da Região Sudeste, 

interfere diretamente na cadeia alimentar, que foi trabalhada em aulas anteriores. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:    Leia a informação abaixo: 

De que forma o desmatamento pode prejudicar o equilíbrio da cadeia alimentar? 

 

Pensem na floresta, na Mata Atlântica e imaginem os seres vivos que estão no local (plantas e animais), e as 

condições que o meio dispõe para a alimentação dos seres vivos. 

Como vimos nas aulas anteriores, os níveis da cadeia alimentar são: produtores, consumidores e decompositores. 

Se houver diminuição de seres vivos em qualquer nível, haverá um desequilíbrio na cadeia.  

https://escolakids.uol.com.br/geografia/rio-sao-francisco.htm


Essas são palavras chave que definem o desenvolvimento adequado de uma cadeia alimentar: seres vivos, 

equilíbrio, produtores, vida, alimentação, plantas, floresta. 

E essas, são palavras chave que prejudicam a cadeia alimentar: extração da madeira, desequilíbrio, devastação, 

desmatamento, criação de gado, prejuízo, saída de animais, morte, ser humano. 

Com isso, podemos afirmar que  desmatamento causa a destruição das florestas, ocasionando perda da 

biodiversidade, tendo em vista que muitas espécies que encontram-se em seu habitat natural podem tornar-se escassas ou 

inexistentes. Esse fato gera desequilíbrio na cadeia alimentar.  

 

Informações retiradas do site: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2298/o-desmatamento-e-suas-consequencias e adaptadas pela professora. 

 
ATIVIDADE: Copie o texto em seu caderno, e a seguir responda as questões, também em seu caderno. Para esta 
atividade, você precisará do caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. 

1. Através da leitura deste texto informativo, o que você consegue perceber que acontece com a cadeia alimentar quando há 

o desmatamento? 

2. O desmatamento traz prejuízo para os seres vivos? Quais? 

3. Faça em seu caderno 02 imagens, 

 Na primeira, desenhe um ambiente onde não há desmatamento e os seres vivos, tanto animal como vegetal, 

conseguem viver de maneira harmônica dentro da cadeia alimentar; 

 Na segunda, desenhe um ambiente desmatado, ilustre como fica a vegetação e o que acontece com os animais. 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Identificar, reconhecer e vivenciar brincadeiras e jogos populares no mundo. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Brincadeiras e jogos vamos contextualizar as pinturas relacionadas de 

brincadeiras e jogos que existiam no passado para o presente.  
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Na imagem abaixo temos a obra JOGOS INFANTIS, uma arte muito famosa feita no ano de 1560 

que mostram pessoas brincando por toda parte. Nesta atividade vamos socializar com os seus familiares várias brincadeiras 

e jogos, portanto observem bem as imagens da pintura, pois serão de grande importância para responder as atividades 

propostas. São mais de 50 brincadeiras e jogos populares que já existiam há muito tempo atrás. 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2298/o-desmatamento-e-suas-consequencias


Fonte: Jogos infantis, 1560 Pieter Bruegel. Óleo sobre tela, 118x161cm. 

 

Atividade 
 

Observe as imagens da pintura e responda: 

1-Em seu caderno, anote todas as brincadeiras e jogos que conseguir identificar. Pode pedir ajuda para os pais, ok! 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2- Na mesma folha, faça uma arte (desenho) de seus jogos favoritos que costuma brincar em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Para encerrar escolha um jogo ou brincadeira destas relacionadas acima na pintura e vivencie no ambiente da sua casa, 

descreva no seu caderno como foi à experiência com esse jogo. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

BOA ATIVIDADE! 

Até a próxima! Nos veremos em breve. 
 

      Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 3º a 5º anos Ensino Fundamental, Anos Iniciais edição: editora Moderna, São Paulo, 2017. 

 

DISCIPLINA: ARTE 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: O abraço: Resgatar as memórias transformando em arte. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Por meio da arte, da fotografia e do desenho, vamos registrar esse  momento de isolamento social 

que estamos vivendo hoje. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

Sabemos que a arte também serve para registrarmos acontecimentos importantes na história da humanidade. O 

isolamento social é um desses momentos que precisamos deixar marcado na história, mas vamos focar no (abraço), um 

gesto tão simples e significativo que no momento todos nós estamos privados de fazer. Certo? 

Ao longo dos tempos vários artistas retrataram esse gesto em suas pinturas. Vejam alguns exemplos.  
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                Agora você também irá registrar esse momento que todos nós aguardamos com ansiedade, o momento em que 

poderemos abraçar nossos familiares, amigos, professores, etc.  

Para isso você irá procurar em sua casa fotos suas nesse momento de abraço. Pode ser quantas fotos você quiser. Se por 

acaso não achar fotos, pode procurar em revistas, jornais ou até mesmo desenhar.  

Com essas imagens você fará um cartaz bem bonito, utilizando o que tiver em sua casa para decorar, faça uma moldura ou 

em formato de cartão para você dar a uma pessoa especial. 

Temos várias possibilidades para essa atividade, o importante é você usar a sua criatividade e junto com a sua família, 

registrar esse momento histórico de uma forma artística. 

Vamos lá começar!!  

Capriche no trabalho que você também o trará para escola quando voltar às aulas e mostrará para os colegas seu registro 

do abraço!! 
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