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Atividade remota para os 4º anos - semana de 01/06 até 05/06 

Aos educandos e suas famílias,  

  Em vista da prorrogação em função da atual situação da pandemia 

Covid-19, as aulas permanecerão suspensas em nosso Município. Daremos 

continuidade aos processos de aprendizagem e para isso, estamos 

disponibilizando atividades específicas para o 4º ano.  

 Algumas atividades envolverão registros, que poderão ser realizados no 

caderno, para melhor organização e posteriormente serem vistas por nós, 

professoras. Ao retornar a escola, vocês alunos, deverão trazer os materiais e 

atividades realizadas nesse período.   

Observação: As atividades devem ser realizadas em um caderno do KIT 

entregue na semana anterior à suspensão das aulas (as atividades 

de leitura diária também, no mesmo caderno) que serão de reposição 

devido à pandemia do Corona vírus. 

 

PORTUGUÊS 

 

Justificativa: Acreditamos que a leitura é uma das chaves dos saberes que 
nos mostra o caminho do conhecimento e das possibilidades do pensamento, 
mas para que isso aconteça torna-se relevante investigar, entender e discutir 
assuntos relacionados aos diversos gêneros textuais fazendo uso da língua 
portuguesa culta e auxiliando na construção e no aprimoramento textual. 
Aponta-se também a necessidade de realizarmos atividades que estabeleçam 
métodos convenientes, sendo assim é preciso ler, refletir, discutir, formular 
hipóteses percebendo que em cada texto a uma visão de mundo, do que 
carregamos de vivências e experiências.  
 
 
 

 

Objetivos: 

 Relacionar texto e ilustração, manifestar sentimentos, experiências, 
ideias e opiniões.  

 Despertar o interesse e o hábito pela leitura; 

 Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura; 

 Interpretar a história e evocar conhecimentos prévios; 

 Caracterizar personagens através da observação de suas narrativas, 
ações, características e atitudes ao longo da história; 

 Escrever aplicando conhecimentos ortográficos trabalhados; 

 Introduzir e desenvolver a capacidade de levantar hipóteses coerentes 
sobre os textos apresentados. 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
EMEB JORGE AMADO 

 ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – 4º ANO – CICLO 1 

ATIVIDADES 

Nessa atividade, vamos reconhecer os efeitos de humor e ironia causados 

pelas expressões usadas pelo autor ou pela utilização da pontuação. Vamos 

perceber na questão o sentido irônico ou uma expressão verbal inusitada, para 

isso, leia o texto abaixo: 

SEU LOBO 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/12736811424314672/?nic_v1=1acPZtiKu90KzHHxV%2BMVcGUqRe6q3Jl 

 

SEU LOBO, POR QUE ESSES 

OLHOS TÃO GRANDES? 

PRA TE VER, CHAPEUZINHO. 

 

SEU LOBO, POR QUE ESSAS 

PERNAS TÃO GRANDES? 

PRA CORRER ATRÁS DE TI, 

CHAPEUZINHO. 

 

SEU LOBO, POR QUE ESSES 

BRAÇOS TÃO FORTES? 

PRA TE PEGAR, CHAPEUZINHO. 

 

SEU LOBO, POR QUE ESSAS 

PATAS TÃO GRANDES? 

PRA TE APERTAR, 

CHAPEUZINHO. 

 

SEU LOBO, POR QUE ESSE 

NARIZ TÃO GRANDE? 

PRA TE CHEIRAR, 

CHAPEUZINHO. 

 

SEU LOBO, POR QUE ESSA 

BOCA TÃO GRANDE? 

AH, DEIXA DE SER ENJOADA, 

CHAPEUZINHO! 

 

https://www.biblioguarulhos.com.br/2014/10/projeto-poesia-as-segundas-feiras_13.html 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/12736811424314672/?nic_v1=1acPZtiKu90KzHHxV%2BMVcGUqRe6q3Jl
https://www.biblioguarulhos.com.br/2014/10/projeto-poesia-as-segundas-feiras_13.html
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APÓS A LEITURA DO TEXTO ACIMA, RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES EM SEU CADERNO: 

 

1) O verso ―Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho! É responsável 

pelo humor no texto, porque: 

 

a)  O Lobo disse algo que já se esperava, não causando surpresa nenhuma.  

B A fala do Lobo quebrou a expectativa, ou seja, foi diferente do esperado.  

c) Chapeuzinho não entendeu as respostas do Lobo, por isso foi sem graça.  

d) Chapeuzinho não era curiosa, por isso fez perguntas muito normais. 

 

Vamos ler novamente o texto e buscar reconhecer o que pode gerar 

humor ou ironia. Note que a fala do lobo faz uma quebra da versão tradicional 

do conto da Chapeuzinho Vermelho. Esperávamos que sua resposta fosse: 

  “- Para te comer melhor!!”.  Nesse caso, temos traços de humor na resposta 

do lobo que nos surpreende não comendo a Chapeuzinho.   

 

GRAMÁTICA 

 

1) Escreva em seu caderno o feminino das palavras abaixo: 

 

a) Menino:  

b) Cantor:  

c) Português:  

d) Comilão:  

 

e) Sacerdote:  

f) Escritor:  

g) Aluno:  

h)Vereador:  

 

2) Escreva o diminutivo das palavras abaixo: 

 

a) Mesa:  

b) Cadeira:  

c) Cama:  

d) Carlos:  

 

e) Caneta:  

f) Livro:  

g) Pedra:  

h) Bola:  
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3) Escreva o aumentativo das palavras abaixo: 

 

a) Cachorro:  

b) Copo:  

c) Carro:  

 

d) Sapo:  

e) Lobo:  

f)Gato 

 

4) Passe as frases abaixo para o singular: 

 

a) As casas são amarelas. 

b) As meninas são bonitas. 

c) Os passarinhos são pequenos. 

 

5) Leia o texto a seguir com atenção: 

 

A GULOSA 

 

ANINHA, A ANDORINHA, 

ADORA XERETAR NA CASA DA VIZINHA. 

UM DIA, A VIZINHA, DONA TONINHA, 

FAZIA ROSQUINHAS E EMPADINHAS... 

ANINHA NÃO RESISTIU. 

VOOU DIRETO PARA DENTRO DA COZINHA. 

SEU ESTOMAGO BATEU PALMINHAS: 

__ ISSO É MELHOR QUE MINHOQUINHAS! 

A GULOSA ANDORINHA ADOROU A EMPADINHA. 

SÓ QUE DISTRAÍDA, NÃO VIU DONA TONINHA. 

__ NADA DISTO, DANADINHA, 

NÃO NAS MINHAS EMPADINHAS! 

A GULOSA ANDORINHA 

SAIU DEPRESSINHA. 

MAS, ANTES, PEGOU, 

UMA ROSQUINHA... 

https://www.construindofuturos.com.br/2012/09/textos-sobre-cada-dificuldade.html 

https://www.construindofuturos.com.br/2012/09/textos-sobre-cada-dificuldade.html
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a) COPIE NO CADERNO TODAS AS PALAVRAS DO TEXTO COM NH 

  

b) QUAL É O TITULO DO TEXTO? 

       R:_______________________________________________________ 

 

c) QUEM SÃO OS PERSONAGENS DO TEXTO?  

      R:______________________________________________________ 

 

     6)  O QUE A ANINHA FEZ AO VER AS ROSQUINHAS? 

           R:________________________________________________________ 

 

      7) COPIE DO TEXTO O QUE A ANINHA DISSE. 

           R:____________________________________________________ 

 

     8) A DONA TONINHA, DEIXOU A ANDORINHA COMER EMPADINHAS?     

EXPLIQUE  

          R:____________________________________________________ 

 

    9) QUAL É O ASSUNTO DA HISTÓRIA? 

R:_____________________________________________________________ 

 

    10) ORDENE AS FRASES, COLOCANDO AS PALAVRAS NO LUGAR 

CORRETO. 

 

A) A ROSQUINHA PEGOU A DONA ANDORINHA DA TONINHA. 

B) A EMPADINHA GULOSA ADOROU A ANDORINHA. 

C) BATEU ESTOMAGO PALMINHAS SEU. 

 

QUANDO AS PALAVRAS TERMINAM COM SONS IGUAIS OU 

PARECIDOS DIZEMOS QUE ELAS RIMAM. 
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VAMOS BRINCAR DE RIMAS? 

 

11) COMPLETE AS FRASES COM UMA PALAVRAS QUE RIME. 

 

A) FUI NA CASA DA DONA ANA E COMI TORTA DE ___________________. 

B) SEU JOÃO SÓ GOSTA DE COMER _______________________________. 

C) VÁ ATÉ AO MERCADO DO SEU JOSÉ COMPRAR ___________________ 

D) EU VI UM GATINHO MUITO _____________________________________. 

 

Seguem orientações para a leitura diária: 

1- Todos os dias você deve escolher algo para ler: poesia, contos de 

fada, fábulas, letras de músicas, textos informativos, etc; 

2- Escolha um local confortável e agradável para realizar a leitura; 

3- Ler o texto em voz alta para exercitar: você pode ler para seus pais, 

irmãos ou para você mesmo; 

4- Para melhor organização, pegue seu caderno e realize os registros 

que serão pedidos a seguir: data; título; o assunto do texto; sua opinião sobre 

o texto; bibliografia: nome do livro que usou, jornal, revista, site, youtube ou 

outros. 

Ao final você pode desenhar, pintar ou fazer uma colagem da história. 
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INTERDISCIPLINAR: MATEMÁTICA, HISTÓRIA E GEOGRAFIA. 

 

 
https://www.pexels.com/pt-br/foto/adoravel-alegre-alegria-baguncado-1148998/ 

 
Justificativa: Nessa semana falaremos sobre as regiões do Brasil que 
estávamos trabalhando em matemática. Para dar continuidade com as regiões 
agora estudaremos Região Sudeste e recordaremos as outras. Ter a noção da 
grande diversidade cultural que há em nosso país e a valorização cultural é 
também um fator de inclusão social.  
Continuaremos também refletindo sobre diversas maneiras de resolução de 
problemas envolvendo o conceito de multiplicação. Você poderá colocar em 
prática o que relembrou resolvendo diversos problemas. Pode utilizar 
desenhos, materiais manipuláveis ou os algoritmos (contas). 
 

Objetivos: 
 

 Desenvolver competências leitoras e de compreensão de textos 
informativos; 

 Estimular na criança o interesse pelos gêneros textuais que nos 
cercam; 

 Ampliar o vocabulário e as possibilidades de leitura; 

 Conhecer e entender as regiões brasileiras; 

 Identificar o nosso País como um todos e em suas regiões; 

 Nomear os estados e capitais de cada região bem como suas 
características;  

 Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração decimal; 

 Analisar e interpretar as informações para preenchimento das 
tabelas; 

 Resolução de operações de adição e subtração; 

 Desenvolver a compreensão dos conceitos relacionados à 
multiplicação; 

 Solucionar de forma autônoma a resolução de situações problema 
utilizando recurso próprio, materiais manipulativos ou algoritmos 
(contas). 

 

 

https://www.pexels.com/pt-br/foto/adoravel-alegre-alegria-baguncado-1148998/
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Regiões Brasileiras 

 
https://br.pinterest.com/pin/498562621236035367/  

 

 Regiões brasileiras correspondem às divisões do território nacional com 

base em critério, como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. O 

órgão responsável pela regionalização do Brasil é o IBGE. 

 O IBGE já realizou diversas regionalizações, a que vigora atualmente foi 

elaborada em 1970. Em 1988, com a Constituição Federal, houve alteração na 

divisão territorial do país com a criação do estado do Tocantins. 

 

Região Sudeste 

 
https://dokumen.tips/documents/regiao-sudeste-aspectos-politicos.html  

 

A região Sudeste possui extensão territorial de 924.511,3 quilômetros 

quadrados, ocupando 10,9% da área total do Brasil. O Sudeste é formado por 

quatro estados: Espírito Santo (Vitória), Minas Gerais (Belo Horizonte), Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro) e São Paulo (São Paulo). 

 De acordo com os dados divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), essa Região possui 80.353.724 habitantes, 

https://br.pinterest.com/pin/498562621236035367/
https://dokumen.tips/documents/regiao-sudeste-aspectos-politicos.html


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
EMEB JORGE AMADO 

 ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – 4º ANO – CICLO 1 

sendo a mais populosa do Brasil. Esse contingente populacional corresponde 

a 42,2% da população total do país. 

 O relevo é composto por planaltos, planícies e depressões. O clima varia 

conforme cada localidade, podendo ser tropical, tropical de altitude, subtropical 

e litorâneo úmido. A cobertura vegetal é diversificada, com áreas de Cerrados, 

Mata Atlântica, Campos, Caatinga, Mata de Araucária e vegetação litorânea. 

 Na economia, o Sudeste se destaca por ser a Região mais 

desenvolvida do país, abrigando o maior parque industrial brasileiro. A 

indústria é bastante diversificada, atuando nos segmentos siderúrgico, 

metalúrgico, automobilístico, informática, alimentício, petroquímico, entre tantos 

outros. 

 A agropecuária é praticada com técnicas modernas, fato que aumenta a 

produtividade. Outra importante fonte de recursos financeiros é o setor de 

serviços, com bancos, mercados de capitais e turismo, sobretudo nas cidades 

litorâneas do Rio de Janeiro e o turismo de negócios em São Paulo. 

 

Agora com base nos textos estudos sobre as regiões do Brasil, consulte-

os para facilitar, vamos responder as questões abaixo: 

 

1) O Nosso país é formado por quantos estados? 

 

2) Em Goiás fica a Sede do Governo Federal. Qual a Capital do Brasil? 

 

3) Quais estados do Brasil começam com a letra A? 

 

4) Complete com o número dos estados, copiando em seu caderno: 

 

A região Sudeste possui _______ estados 

A região Nordeste possui ________estados 

A região Norte possui _______estados 

A região Sul possui _____estados 

A região Centro-Oeste possui ______ estados 

 

5) Relacione corretamente de acordo com o clima de cada região: 

 

(1) Região Norte                   ( ) tropical Atlântico/Subtropical 

(2) Região Nordeste             ( ) Tropical 

(3) Região Sul                           ( ) Tropical/ Semiárido/ Tropical Atlântico 

(4) Região Sudeste     ( ) Tropical/ Tropical Altitude/ Subtropical/  

(5) Região Centro Oeste       ( ) Equatorial/ Tropical 

 

6) Em qual região você mora? Desenhe a bandeira do seu estado como 

você conseguir: 

 

7) Qual a região do Brasil com maior extensão territorial? 
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8) Faça a tabela em seu caderno com a quantia de linhas necessárias e 

preencha com todos os estados, capitais e Siglas de cada um: 

 

ESTADO SIGLA CAPITAL 

   

   

   

 

9) Qual a região do Brasil mais populosa? E qual a menos? Qual a 

diferença entre elas? 

 

10) Qual a região do país com maior extensão territorial? E qual a menor? 

 

11)  Agora preencha a tabela com a população de cada região: 

Regiões População 

Sul 27.386.891 

Norte  

Nordeste  

Sudeste  

Centro Oeste  

 

12)   Escreva o nome de cada região do nosso País em seu caderno (siga 

ordem das imagens: 

 

 

        ____________            ____________             _____________ 

 
https://br.pinterest.com/pin/712976184728710088/ 

_____________        ______________ 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/712976184728710088/
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Multiplicação 

Agora iremos relembrar os conceitos trabalhados na semana anterior sobre 

multiplicação:  

 Soma de parcelas iguais 

 Proporcionalidade, 

 Combinatória; 

 Organização quadrangular e retangular. 

Lembre-se que não há somente um caminho para solucionar os 

problemas matemáticos. Pense sempre nisso!!! 

Observe os exemplos dados abaixo, alguns foram retirados do site 

https://novaescola.org.br/conteudo/2662/multiplicacao-e-divisao-ja-nas-series-

iniciais 

   

   
EXEMPLO OBSERVAÇÃO VARIAÇÕES – OUTROS 

TIPOS DE QUESTÕES 
PARA A MESMA 

SITUAÇÃO 

Na festa de aniversário 
de Carolina, cada criança 
levou 2 refrigerantes. Ao 
todo, 8 crianças 
compareceram à festa. 
Quantos refrigerantes 
havia? 
 

 

Oito crianças 
levaram 16 refrigerantes 
ao aniversário de 
Carolina. 

Organização Retangular 
Um salão tem 5 fileiras 
com 4 cadeiras em cada 
uma. Quantas cadeiras 
há nesse salão? 
 
 
  

Um salão tem 20 cadeiras, 
com 4 delas em cada fileira. 
Quantas fileiras há no total? 

 
Um salão tem 20 cadeiras 
distribuídas em colunas e 
fileiras. Como elas podem 
ser organizadas? 

Organização 
Quadrangular 

Num Palco tem 5 fileiras 
com 5 cadeiras em cada 
uma. Quantas cadeiras 

há nesse salão 
 

 
 

Análise dimensional 

     

     

     

     

     
 

Um palco 
tem 25 cadeiras, com 5 
delas em cada fileira. 
Quantas fileiras há no 
total? 
Um salão 
tem 25 cadeiras 
distribuídas em colunas e 
fileiras. Como elas podem 
ser organizadas? 
 
 
 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/2662/multiplicacao-e-divisao-ja-nas-series-iniciais
https://novaescola.org.br/conteudo/2662/multiplicacao-e-divisao-ja-nas-series-iniciais
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Combinatória 
Uma menina tem 2 saias 
e 3 blusas de cores 
diferentes. De quantas 
maneiras ela pode se 
arrumar combinando as 
saias e as blusas? 

 

 

Uma menina pode 
combinar suas saias 
e blusas de 6 
maneiras diferentes. 
Sabendo que ela 
tem apenas 2 saias, 
quantas blusas ela 
tem? 
 
Uma menina pode 
combinar suas saias 
e blusas de 6 
maneiras diferentes. 
Sabendo que ela 
tem apenas 3 
blusas, quantas 
saias ela tem? 

Soma de parcelas 
iguais 
 
Joana tem em sua casa 5 
vasos com 3 flores em cada 
vaso. Quantas flores têm no 
total? 

 

 

 

Joana tem em sua 
casa 15 flores para 
serem colocadas em 5 
vasos. Quantas flores 
terá em cada vaso? 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

Agora, leia as situações problemas a seguir e pense nas diferentes formas para 
resolvê-las. Você pode usar desenhos, material concreto e as operações. 
Registre em seu caderno as repostas. 
 
1- Se existem 9 pessoas em um vagão de trem e esse trem tem 15 vagões. 

Quantas pessoas estão no trem? 

2- Num estacionamento há 23 carros. Quantas rodas há no total? 

3- Carlos, Patrícia e Ana vão separadamente, visitar a casa de Júlio e Denise. 

Quantas visitas foram feitas?  

4- Num supermercado tem 4 fileiras com 26 carrinhos de compra em cada 

fileira. Quantos carrinhos há no total? 

5- Minha mãe foi ao mercado e comprou 3 potes de sorvetes com sabores 

diferentes: morango, flocos e chocolate. Quantas combinações diferentes ela 

pode fazer com 2 sabores?  
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6- Na sala de aula a professora distribuiu 7 livros para cada aluno. Ela tem 24 

alunos na sala. Quantos livros tem no total? 

7- Numa bicicletaria existem 12 bicicletas para serem vendidas. Quantas rodas 

têm no total? 

8- Numa escola foram distribuídas cestas básicas para todos os alunos. No 

período da manhã temos 7 salas com 32 alunos em cada e no período da tarde 

também. Quantas cestas foram entregues?  

 

OBS: Os textos são para leitura e interpretação, não precisa copiar no caderno 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Boas Atividades  

Professoras Marisa, Sonia e Thaisa 
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https://www.google.com/search?q=desenho+de+4+cadeiras+em+4+fileiras&sxsrf=ALeKk00mwAMPMNXSckRPnLhrznbdkiK6Gw:1590695550649&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiyxffZqtfpAhWFC9QKHXsXBeIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=zIT22CbtHNABYM
https://www.google.com/search?q=desenho+de+4+cadeiras+em+4+fileiras&sxsrf=ALeKk00mwAMPMNXSckRPnLhrznbdkiK6Gw:1590695550649&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiyxffZqtfpAhWFC9QKHXsXBeIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=zIT22CbtHNABYM
https://www.google.com/search?q=desenho+de+4+cadeiras+em+4+fileiras&sxsrf=ALeKk00mwAMPMNXSckRPnLhrznbdkiK6Gw:1590695550649&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiyxffZqtfpAhWFC9QKHXsXBeIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=zIT22CbtHNABYM
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Czxw7pCfHxbPgUMYxVsmbt272sIuW8480aNaV0XRMxf-EJNeOalbD82COCLIhbZ80YimKq7TIgYeaRqveE4qj70rIS4j20-cal8ScKmDliHHiSeK5YEOg6cW_5CIrupr
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Czxw7pCfHxbPgUMYxVsmbt272sIuW8480aNaV0XRMxf-EJNeOalbD82COCLIhbZ80YimKq7TIgYeaRqveE4qj70rIS4j20-cal8ScKmDliHHiSeK5YEOg6cW_5CIrupr
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/wp-content/uploads/2017/10/florzinha-210.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/conjunto-de-vasos-coloridos-com-flores-florescentes-para-decora%C3%A7%C3%A3o-e-interior-vetor-ilustra%C3%A7%C3%A3o-vetorial-158687523.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/conjunto-de-vasos-coloridos-com-flores-florescentes-para-decora%C3%A7%C3%A3o-e-interior-vetor-ilustra%C3%A7%C3%A3o-vetorial-158687523.jpg
https://www.biblioguarulhos.com.br/2014/10/projeto-poesia-as-segundas-feiras_13.html
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Brincadeira Tá quente Tá frio. 

Contextualização: Toda criança gosta de brincar, e quanto mais nós 

brincarmos, melhor! A casa fica mais alegre com o som das risadas, não é 

mesmo? Conheça a brincadeira a seguir, ela é ideal para você e sua família, 

por ser divertida e educativa. Essa brincadeira incentiva à atenção, a 

concentração, a curiosidade, a diversão e a interação entre os amigos. 

 

ATIVIDADE 

Procedimentos:  

 Escolha um espaço da casa e esconda algum objeto. 

 Fale para procurar o objeto, sinalizando se “está quente” ou se “está 
frio”, sendo quente para quando estiverem perto do local em que o 
objeto foi escondido, e frio longe do local em que o objeto foi escondido. 

 Ganha quem encontrar o objeto. 

 Quando nos aproximamos do objeto, a sensação é de euforia; quando 
nos distanciamos, temos a sensação de calmaria. 
 

Dica: A pessoa pode se esconder e outra ir dizendo se esta quente ou frio é 

muito legal também. 

SUGESTÃO: Atividade complementar 

Agora segue uma atividade complementar caso você possa ou queira acessá-

las. Lembrando que estas não são obrigatórias, caso não consiga, não tem 

problema galerinha. 

 Caça palavras  
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Fonte: Professoras Tarsila e Tarsilene Idalgo 
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ARTES 
 

Instrumentos musicais e propriedades do som 
 

Objetivo:   

 Problematizar a percepção dos sons do cotidiano e identificar sua 
duração e intensidade. 

 Perceber o corpo como fonte de diferentes sons. 

 Assoviar e medir a intensidade e duração do assovio. 

 Construir objeto musical de sopro com uso de materiais diferenciados. 

 Compreender os aerofones. 
 
Você sabe assoviar? 
 

  Você conheceu os instrumentos musicais e as fontes sonoras da 
natureza. Já pensou que nosso corpo e nossa voz podem ser nossos primeiros 
instrumentos? Com a voz podemos assoviar e criar melodias ou até mesmo 
nos comunicar. 
 Como podemos medir o som do assovio? Os assovios tem intensidade, 
ou seja, tem gente que assovia mais alto e mais forte, e aqueles que assoviam 
baixo e fraco. Ao assoviar, quando colocamos a mão sobre a nossa boca, ela 
age como um instrumento de ressonância. Ou seja, isso ajuda a aumentar a 
intensidade do som. A sua duração também pode ser aumentada, fazendo com 
que o assovio fique com som curto ou mais longo. 
 Alguns cantores e compositores têm músicas conhecidas por misturarem 
os assovios com o canto em suas interpretações, como Ronnie Ronalde, 
Bobby McFerrin e Gilberto Gil. 
 
Aerofones 
 
 A ciência que estuda os instrumentos musicais costuma classifica-los em 
instrumentos de sopro, de corda e de percussão. Os aerofones são 
instrumentos de sopro, ou seja, emitem som com a vibração do ar, sem 
precisar de cordas. Exemplos: Saxofone, trompa, flauta e clarinete. 
 
*textos retirados do livro Novo Pitanguá Arte – 4 ano 

 
SUGESTÃO: Assista os vídeos com exemplos de assovios na música! 
 
Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy (Official Vídeo) 
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&list=RDd-

diB65scQU&start_radio=1#t=6 
*Vídeo retirado do canal do youtube The real Bobby McFerrin 

 

Caetano Veloso, Gilberto Gil - Esotérico (Vídeo Ao Vivo)  
https://www.youtube.com/watch?v=axrewUxPYZ4 
*Vídeo retirado do canal do youtube CaetanoGilVEVO 

 
Ronnie Ronalde - Tritsch Tratsch Polka (live in Auckland 1998) 

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&list=RDd-diB65scQU&start_radio=1#t=6
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&list=RDd-diB65scQU&start_radio=1#t=6
https://www.youtube.com/watch?v=axrewUxPYZ4
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https://www.youtube.com/watch?v=cjUIFYKrtn4 
*Vídeo retirado do canal do youtube Neil Finn 

 
Atividade 
 
Vamos construir um instrumento de sopro! Lembre-se que você pode substituir 
os materiais pelos que tem em casa! Experimente e divirta-se! 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cjUIFYKrtn4

