
 
 

 

Modelo de cabeçalho:  

EMEB Professor Florestan Fernandes 

Diadema, _________de_____________________ 2020.  

Professor: ___________________________________ Turma:_______________ 

 

Habilidades: 

Matemática: 

(EF04MA01, EF04MA02) Resolver operações de adição, subtração, divisão e 
multiplicação; bem como solucionar situações-problema  
(EF04MA01B) Reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais, e utilizar as regras do 
sistema de numeração decimal, para leitura, escrita comparação e ordenação no contexto 
diário. 
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e 
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 
fazer estimativas do resultado. 
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por 
meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e 
croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, 
intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. 
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e 
comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. 
 

Português  

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 



 
 

(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, 
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal). 
(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -
l, -r, -ão(s). 
 

Geografia: 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, 
cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas áreas. 

 

Ciências: 

(EF04H103) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no 
espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

 

História 

(EF04HI02) identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos 
dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura 
e do pastoreio, criação da indústria etc.) 

 

03/06/2020 – Quarta Feira 

Matemática 

Objetivo: Explorar o quadro de ordens e classes com o intuito de compreender a 

estrutura do Sistema de Numeração Decimal e de perceber que a utilização do 

quadro contribui para a leitura e para a escrita de números. 

Contextualização: Nas aulas anteriores trabalhamos as regras do sistema de 

numeração decimal. Apresentamos as ordens e classes. Observe a tabela e revise 

as atividades no seu caderno para realizarmos a próxima atividade. 

Os alunos que ainda não tiveram contato com essa tabela de classes e ordens, 

observe no exemplo como fica fácil a leitura de qualquer número: 

Olhando da sua direita para esquerda veja que cada Classe é composto por 3 

algarismos: exemplo o número 874 , como temos apenas 3 algarismos, esses 

fazem parte da 1° Classe, que são das unidades simples, a partir do 4° algarismos 

até o 6° entramos na 2° classe que é a das milhares, os próximos três das classes 

dos milhões e assim por diante. Observe também que cada classe possui ordens, 

sendo no nosso exemplo (874) o algarismo 4 é a 1° ordem das unidades, o 7 a 2° 

ordem das unidades o 8 a 3° ordem das centenas. Se tivéssemos mais um número, 

esse seria a 4° ordem, das unidades de Milhar e assim por diante. 



 
 

Outro Exemplo: 23456  

Ordens = 2 Classes 

Classe = 5 Ordens 

Como se Lê: Vinte três mil, quatrocentos e cinquenta e seis. 

 

Agora Observe a tabela e tente fazer os Exercícios: 

 

A leitura e a escrita dos números podem ser facilitadas se compreendermos a 

organização das Ordens e Classes. 

Observe o quadro de ordens e classes apresentado a seguir: 

Classes 
3° Classe 2° Classe 1° Classe 

Milhões Milhares Unidades Simples 

Ordens 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 

--- --- --- C D U C D U C D U 

         9 2 7 

        7 0 0 2 

       1 5 6 9 9 

       7 9 8 2 3 

 

As ordens são numeradas da direita para a esquerda e têm nomes específicos, ou 

seja, unidades, dezenas e centenas. 

A cada três ordens são agrupadas em classes, que também tem nomes especiais: 

Classe das unidades simples, dos milhares e dos milhões. 

Observando os números registrados na parte verde do quadro, responda: 

a) Como se lê cada um deles? Escreva-os por extenso. 

____________________________________________________________________ 



 
 

 

b) Quantas ordens e quantas classes tem cada um? 

927:_________________________________________________________________ 

7002:________________________________________________________________ 

15699:_______________________________________________________________ 

79823:_______________________________________________________________ 

c) Escreva os números: 

Quatro mil, setecentos e vinte e nove: ______________________________________ 

Dezoito mil e cinquenta e quatro:__________________________________________ 

Trinta e três mil, novecentos e noventa e sete:________________________________ 

Fonte: Adaptado do caderno EMAI 4° Ano - 2020 

 

Português 

Objetivo:  

Ler e compreender textos expositivos. 

Contextualização: 

O texto (Como nascem as estrelas?) consta no Livro do PNLD que vocês utilizam na 

escola, portanto não precisa copiar no caderno. Leia o texto com atenção, em seguida 

responda as questões no caderno. Aqueles que estão com o livro em casa, pode 

responder no próprio livro. Veja a página que está no final da atividade. 

 

 

Você sabe do que se trata um texto expositivo? 

Fique sabendo: 

     O texto expositivo é aquele que apresenta informações sobre um objeto ou um fato 

específico, sua descrição e a enumeração de suas características. ... Permite que o 

leitor identifique, de forma clara, o tema central do texto. 

    O texto expositivo explica um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Ele 

deve ter um título e é composto de três partes: 

Introdução – apresenta o tema (a ideia Principal). 

Desenvolvimento – amplia o tema. Um modo de organizar as informações é 

apresentá-las em sequência, que pode ser marcada por expressões, como primeiro, 

depois, em seguida, finalmente. 

Conclusão – encerra a ideia principal. 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/texto-expositivo.htm 

Livro Buriti Mais Português – PNLD – pg.73 

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/texto-expositivo.htm


 
 

Como nascem as estrelas? 

      Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas 

são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de 

nebulosa e existe dentro das galáxias. 

      O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. 

Primeiro a nebulosa começa a se condensar formando um ponto cada vez maior, 

depois o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente.  

Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. 

Fonte:www.observatorio.ufrg.br/ 

 

Compreensão do texto: 

1. Converse com seus pais. 

a) Com que proposito um leitor vai ler esse texto? 

_____________________________________________________________________ 

b) O que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? 

_____________________________________________________________________ 

c) Na sua opinião, o autor atingiu o objetivo? 

_____________________________________________________________________ 

2. Qual é o tema do texto Como nascem as estrelas? 

_____________________________________________________________________ 

3.Qual é a principal informação da introdução? 

(  ) O processo de formação das estrelas é lento. 

(  ) As estrelas são nebulosas antes de nascer. 

(  ) As nebulosas são formadas de gás e poeira interestelar. 

4.Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? 

_____________________________________________________________________ 

Circule nesse parágrafo as expressões que indicam uma sequência. 

5. Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? 

(  ) A formação de uma estrela depende de vários fatores. 

(  ) Essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. 

(  ) tudo começa com a condenação de uma nebulosa. 

 

Fonte: Livro Português PNLD: Buriti mais português 4° Ano. P.72, 73. 

 

 



 
 

04/06/2020 – Quinta Feira 

Matemática 

Objetivos: 

Reconhecer figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): representações, 

planificações e características. 

Contextualização:Vocês já conhecem as figuras geométricas planas (Poligonos) e figuras 

geométricas espaciais (Poliedros) , devem ter percebido que as faces dos poliedros são 

formados por polígonos. Vamos rever um pouco esse conteúdos? 

 

OS POLIEDROS 

Os poliedros são figuras geométricas especiais nas quais as superfícies possuem a 

forma de polígono, ou seja, podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos ou 

hexáhonos. 

Os triângulos são poligonos de 3 lados, os quadriláteros são formados por 4 lados, 

enquanto os pentágonos possuem 5 lados; e os hexagonos tem 6 lados. 

 

Vamos praticar! 

No quadro a seguir estão representados 4 polígonos(Um triângulo, dois 

quadriláteros e um hexágono) e 4 poliedros (um cubo, um prisma de base 

triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal. 

Registre o número de polígos necessários pra construir cada poliedro. 

 

Fonte:Caderno Aprender sempre 4° ano 2020 – SE Estado de São Paulo 

 



 
 

Geografia 

Objetivos: 

Identificar as características das paisagens naturais, cobertura vegetal. 

Contextualização:  

Vamos aprender um pouco sobre a vegetação do nosso país. 

Esse texto consta no Livro do PNLD que vocês utilizam na escola, portanto não 

precisa copiar no caderno. Leia o texto com atenção, e responda as questões no seu 

caderno. Aqueles que estão com o livro em casa, pode responder no próprio livro. 

Veja a página que está no final da atividade. 

 

 

A vegetação 

          O conjunto de plantas de um lugar é chamado de vegetação. A vegetação é 

um dos elementos que compõem o ambiente.  

No Brasil, a vegetação apresenta grande diversidade. As principais formações 

vegetais são a floresta amazônica, e a mata atlântica, a caatinga, o cerrado, a mata 

dos pinhais e os campos. 

 Floresta amazônica: formada por matas densas, com árvores de grande porte e 

bem próximas umas das outras. 

 Mata atlântica: formada por árvores de grande porte, samambaias, bromélias e 

orquídeas. 

 Caatinga: formada predominantemente por plantas adaptadas a ambientes quentes 

e secos, como os cactos. 

 Cerrado: formado por plantas rasteiras, arbustos e árvores retorcidas que aparecem 

dispersas no ambiente. 

 Mata dos pinhais: também conhecida como mata das araucárias, é formada 

basicamente por pinheiros. 

 Campos: formados principalmente por plantas rasteiras. 

 
Mata atlântica no município de Cananeia, no estado de São Paulo, em 2015 

 

 

 
Mata atlântica no município de Cananeia, no estado de São Paulo, em 2015 

 



 
 

 
Caatinga no município de Olho d´Água do Casado, no estado de Alagoas, em 2016. 
 

 
Cerrado no município de Pirenópolis, no estado de Goiás, em 2014 

 

Quais são as principais formações vegetais do Brasil? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Identifique o tipo de vegetação ao qual a descrição se refere. 

a) Vegetação formada por árvores de grande porte que ficam próximas umas das 

outras. 

_____________________________________________________________________ 

a) Vegetação formada por plantas adaptadas aos ambientes quentes e secos. 

_____________________________________________________________________ 

b) Vegetação formada principalmente por plantas rasteiras. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 
 

     Algumas formações vegetais, como a mata atlântica e o cerrado, vêm sendo 

alteradas pela ação humana. 

A mata atlântica foi devastada devido à ocupação do território e da 

expansão das áreas agrícolas, sobretudo para o cultivo de cana-de-açúcar e de 

café. Já o cerrado tem sido devastado devido à ampliação das áreas de 

pastagens e de cultivo de grãos, como soja. 

 

Observe os mapas que mostram a vegetação original e a atual do Brasil. 

 

Fonte dos mapas: Graça M .L. Ferreira. Atlas Geografico: espaço mundial. 4 ed. São Paulo: 

Moderna. 2013 

a) Quais foram as formações vegetais mais devastadas pela ação humana? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Por que ocorreu essa devastação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c)A devastação da vegetação no lugar onde você vive foi intensa? Explique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Buriti Mais interdisciplinar: Ciências, História e Geografia 4° Ano – PNLD – p.18, 19 

 

 



 
 

05/06/2020 – Sexta Feira 

Matemática 

Objetivo: 

Desenvolver estratégias de cálculo com números naturais (Adição).  

Contextualização: 

Usando seus conhecimentos da operação de adição, descubra os números nos 

próximos triângulos. Use o cálculo mental. 

 

Resolução de Problemas 

O TRIÂNGULO MÁGICO 

A soma de cada lado do triângulo abaixo é a mesma!!! 

Porque: 4 + 9 + 5 =_____ ,  5 + 7 + 6 = ______  e   4 + 8 + 6 = _______ 

 

É por que este triângulo é chamado de triângulo mágico, pois a soma em cada 

lado é a mesma!!! 

Vamos Praticar! 

Utilize os números 4,5,6,7,8 e 9 nos triângulos abaixo, de tal modo que a soma em 

cada lado do triângulo seja 19, 20 e 21. 

 

 

Fonte: Fonte:Adaptado do Caderno Aprender sempre 4° ano 2020 – SE Estado de São Paulo 

 

 



 
 

Efetue as Operações: 

Objetivo:  

Ampliar as estratégias de cálculo utilizando as propriedades das operações adição e 

subtração bem como a multiplicação e divisão. 

Estratégias: 

Desenvolvimento de estratégias pessoais e convencionais de cálculo envolvendo 

adição, subtração e multiplicação (usando propriedades do sistema de numeração). 

Arme e efetue as operações  

a) 8769 + 7685 = 

b) 39476 + 9865 = 

c) 75820 – 4794 = 

d) 52103 – 9587 = 

Ciências 

Objetivos: 

Entender a ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço.  

Esse texto consta no Livro do PNLD que vocês utilizam na escola, portanto não 

precisa copiar no caderno. Leia o texto com atenção, e responda as questões no seu 

caderno. Aqueles que estão com o livro em casa, pode responder no próprio livro. 

Veja a página que está no final da atividade. 

 

Contextualização: 

Entender como se deu a aquisição do conhecimento acerca das transformações de 

diversos materiais no tempo e no espaço.  

Esse texto consta no Livro do PNLD que vocês utilizam na escola, portanto não 

precisa copiar no caderno. Leia o texto com atenção, e responda as questões no seu 

caderno. Aqueles que estão com o livro em casa, pode responder no próprio livro. 

Veja a página que está no final da atividade. 

 

TRANSFORMAÇÕES E MUDANÇAS NOS MATERIAIS 

O controle do fogo pelos hominídeos causou mudanças na forma de lidar com os 

materiais encontrados no ambiente. Os materiais sobre transformações quando 

expostos ao aquecimento gerado pelo fogo.  

 

 

 

e) 7959 x 6 = 

f) 85973 x 52 = 

g) 38252 ÷ 4 = 

h) 47910 ÷ 6 = 



 
 

Observe os exemplos: 

 
A madeira se transforma em carvão e cinzas ao ser queimada. 
 

      A queima da madeira muda suas características e a transforma em carvão ou 

cinzas. Ela ainda produz gás carbônico, que se espalha pelo ar. Portanto, ocorre a 

transformação da madeira em outros materiais. 

 
A água se transforma em gelo ao ser exposta ao resfriamento. 
 

Os materiais também sofrem transformações quando expostos ao resfriamento. A 

água, por exemplo, quando resfriada a temperaturas abaixo de 0°C, congela e se 

transforma em gelo. 

 
O papel fica amarelado ao ser exposto à luz por bastante tempo. 

A exposição a luz também é uma condição que provoca transformações nos materiais 

 

Exercício 

Com ajuda de um familiar, realize as atividades a seguir para testar algumas 

transformações dos materiais. 

Situação 1: Aquecimento de um tablete de manteiga 

Situação 2: Resfriamento de um suco natural no congelador 



 
 

Depois, descreva o que você observou em cada situação. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    As transformações e as mudanças que ocorrem nos materiais podem ser 

reversíveis ou irreversíveis. 

           As mudanças reversíveis são aquelas em que o material pode retornar ao 

estado antes da transformação. Por exemplo, a água pode ser resfriada e se 

transformar em gel, que depois pode ser aquecido e se transformar em água 

novamente. 

            As mudanças irreversíveis são aquelas em que o material não pode retornar 

ao estado de antes da transformação, ou seja, não é possível desfazer esse tipo de 

mudança. O ovo após ser cozido, por exemplo, não pode se tornar cru novamente. 

 
Ao ser aquecido, um tipo específico de milho se transforma em pipoca. Essa é uma mudança 
irreversível. 
 

Escreva a condição a que os materiais mostrados nas imagens foram expostos: 

aquecimento ou resfriamento. 

 
   Vasilha de água ao fogo                      Papel queimado                       Chocolate sendo moldado    
 

__________________       ___________________      ____________________ 

Fonte: Fonte: Buriti Mais interdisciplinar: Ciências, História e Geografia 4° Ano –  

PNLD – p.38,39,40 



 
 

Português 

Objetivo: compreender os tipos de artigos.  

Contextualização: vamos compreender os artigos, preste atenção no modelo do 

quadro explicativo.  

Leia o texto e observe as palavras em destaque. 

Dois pedreiros inseparáveis foram contratados para construir UMA casa para 

um milionário nos EUA. O responsável pele obra disse:” Aqui está O passaporte, 

vocês viajaram amanhã. Nos encontramos no aeroporto”. No outro dia, bem cedo, OS 

dois pegaram O avião. No meio da viagem, O avião deu pane e O piloto teve que 

mudar A rota, indo pousar no deserto. Quando O piloto abriu A porta, OS pedreiros 

avistaram A paisagem e UM deles olhou para O outro e disse:” Companheiro, quando 

chegar O cimento nós estamos fritos!” 

As palavras que antecedem os substantivos, são chamadas de ARTIGOS. 

 

Observe as frases: 

      O gato bebeu todo o leite.                          Eu vi uma menina sorrindo 

 

Artigo definido                                                        Artigo Indefinido 

 

Exercícios 

1.Complete com os artigos indefinidos adequados: 

A) _____ sacola.                            

B) _____ canetas. 

C) _____ tigresa. 

D) _____ agricultores. 

E) _____ laranjas 

F) _____ balões 

G) _____ orações 

H) _____ professor 



 
 

 

2.Circule os artigos definidos ou indefinidos presentes nas frases abaixo: 

A) Uma menina lavou a bicicleta. 

B) O cachorro é um animal mamífero. 

C) As mulheres viram os carros. 

D) As ondas faziam o navio balançar. 

E) A televisão quebrou mais uma vez. 

F) Fiz a lição de casa ontem. 

3.Observe as frases abaixo e circule os artigos definidos e sublinhe os artigos 

indefinidos. 

A) Dei umas risadas e fiquei melhor. 

B) Levei o bolo para a vovó. 

C) Passei o avental para o lado. 

D) As roupas velhas dão a impressão de sujeira. 

E) Na mesa estão uns pães e o café. 

F) As vacas produzem o leite. 

G) Umas crianças não ganharam brinquedos. 

08/06/2020 – Segunda Feira 

Matemática 

Objetivo: 

Compreender o conceito de reta e segmento de reta e sua utilização no 

cotidiano. 

Contextualização: 

Entender o conceito de reta e segmento de reta, os quais estão presentes 

nos mais diversos contextos da geometria. 

 

Reta e segmento de reta 

1.Observe as três tabulações, verde, azul e vermelha, que levam o hamster até a 

comida. Em seguida, responda à questão. 

 



 
 

 

Qual é a cor da tabulação que o hamster deve escolher para percorrer o caminho 

mais curto até a comida? 

_____________________________________________________________________ 

 

2.Observe os pontos marcados abaixo. Depois, com uma régua, ligue-os 

representando o caminho mais curto entre eles. 

  

  

 

O caminho mais curto que une dois pontos é chamado de segmento de reta. Veja 

como representamos um segmento de reta. 

 

Os pontos A e B são as extremidades desse segmento de reta. 

 

3.Eduardo fez várias linhas coloridas. 

 

a) Quais dessas linhas coloridas representam segmentos de retas? 

_____________________________________________________________________ 

b) Quais são as extremidades desses segmentos? 

_____________________________________________________________________ 

 

Leia o que Cláudio está dizendo e responda as questões. 

 

 



 
 

Você conhece algo que lembra uma reta? Dê exemplos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

5.Observer a foto e as figuras. Em seguida, responda às questões. 

        
Trilhos de trem, 2015                                   Prisma                               Triângulo 
 

a) Na foto, os trilhos de ferro lembram retas ou segmentos de reta? 

_____________________________________________________________________ 

b) As arestas do prisma são retas ou segmentos de reta? 

_____________________________________________________________________ 

c) E os lados do triângulo? 

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Buriti Mais Matemática 4° ano – PNLD – p.208, 209 

Português 

Objetivo: 

Ler e compreender, de forma autônoma, textos de diferentes gêneros. Identificar a 

ideia central do texto, demonstrando compreensão global.  

Contextualização: Copie o texto e responda as questões. 

   Na aula de quarta feita (03/06) Você estudou sobre um texto expositivo, onde você 

leu o primeiro texto que foi “Como nascem as estrelas”, agora leia com atenção nosso 

segundo texto expositivo, observe as características e responda as questões. 

 

Beija-Flor 

Os beija-flores ou colibris são os menores pássaros do mundo. Ágeis e irrequietos 

em suas lindas e variadas cores, encantam a todos aqueles que observam as 

admiráveis coreografias que eles desenham no ar. Voando sem parar, em todas as 

direções, estão sempre a procura do néctar de que se alimentam e para obtê-lo 

introduzem seu bico longo e fino em cada flor que encontram. 



 
 

A velocidade e a agilidade no voo são, sem dúvida, suas características mais 

marcantes. Como pequenos mísseis alados, cortam o ar em manobras inesperadas e 

parecem nada temer. Suas asas invisíveis, de tão rápidas, permitem grandes 

façanhas, até mesmo enfrentar pássaros cem vezes maiores. Por isso, são 

considerados campões de voo. Sua plumagem colorida e brilhante dá a impressão de 

mudar de tonalidade a cada instante. Originando a grande variedade de 

denominações que recebem. Alguns colibris são comparados a pedras preciosas, 

como rubi, safira ou esmeralda; outros têm nomes de contos de fada; há ainda 

aqueles que lembram corpos celestes, cometas ou raio de sol. 

Para atrair os beija-flores e garantir seu alimento, costuma-se colocar nos jardins 

bebedouros apropriados, porque facilmente esses minúsculos pássaros se 

aproximam dos locais floridos, sem temer a presença de estranhos: voam sobre a 

cabeça das pessoas e as vezes para no ar como se as estivessem observando. 

Parecem mesmo gostar de exibir sua agilidade e beleza. 

Em geral, esses pássaros são diminutos. O menor deles é o beija-flor-abelha, 

encontrado em Cuba. Mede cerca de 5 centímetros de comprimentos, sendo que a 

metade desse tamanho corresponde ao bico e a cauda, e pesam em média 6 gramas. 

Existem também beija-flores maiores, embora sejam exceção. O beija-flor-gigante, 

por exemplo, que vive na América do Sul e chega a medir 20 centímetros de 

comprimento. 

Pertencentes a uma das maiores famílias de pássaros, as inúmeras espécies de 

beija-flores apresentam uma grande variedade de cores, tamanhos, tipos de 

plumagem e formatos de bico. Existem beija-flores nas três Américas, tanto nas 

montanhas frias do Alasca como nas florestas tropicais do hemisfério sul.  

Agitados, independentes e espertos, esses graciosos bichinhos se aclimatam a 

qualquer temperatura ou tipo de vegetação. E em todo mundo, seja qual for sua 

espécie, o beija-flor é admirado como o pássaro mais delicado e encantador. 

 

Responda as questões sobre o texto 

1.Marque x na afirmação adequada ao gênero textual que você acabou de ler. 

(  ) Um anúncio publicitário tendo como personagem o beija-flor... 

(  ) É um conto que relata a história de um beija-flor. 

(  ) É um texto expositivo que retrata as principais características do beija-flor. 

2.Qual o outro nome que o beija-flor recebe? 

____________________________________________________________________ 



 
 

3.Escreva duas características do beija-flor. 

_____________________________________________________________________ 

4.Onde são encontrados os beija-flores? 

_____________________________________________________________________ 

5.Preencha a ficha com as principais características do beija-flor-abelha. O menor do 

mundo. 

Comprimento  

Peso  

Local onde vive  

         

 Fonte:http://1.bp.blogspot.com/-CvOKQ9ThJVU/VAWqnmv7VMI/AAAAAAAAk4M/1LUB5fR2ne0/s1600/1.jpg  

 

História 

Objetivo: 

Ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço. 

Contextualização: 

Esse texto consta no Livro do PNLD que vocês utilizam na escola, portanto não 

precisa copiar no caderno. Leia o texto com atenção, e responda as questões no seu 

caderno. Aqueles que estão com o livro em casa, pode responder no próprio livro. 

Veja a página que está no final da atividade. 

Registro o jeito de viver dos seres humanos ao longo do tempo. 

 

Pintura Rupestre 

       Além de desenvolverem instrumentos para a caça, a pesca e outras atividades 

necessárias para sua sobrevivência, os hominídeos desenvolveram também formas 

de representar seu cotidiano e o modo como viviam.  

Essas representações foram chamadas de pinturas rupestres, pois eram 

feitas em paredes de cavernas ou em rochas. Elas podem ser fonte de informações 

sobre a maneira como os hominídeos se relacionavam entre si, com o ambiente e o 

modo como viviam. 

http://1.bp.blogspot.com/-CvOKQ9ThJVU/VAWqnmv7VMI/AAAAAAAAk4M/1LUB5fR2ne0/s1600/1.jpg


 
 

      As tintas utilizadas na pintura eram feitas a partir de materiais de origem mineral, 

como terra e pedra. Esses materiais eram amassados e misturados com água para 

produzir cores vermelha, preta ou cinza. Para pintar, os hominídeos utilizavam os 

dedos, galhos, gravetos, penas ou chumaços de pelos de animais. A maioria das 

pinturas apresenta figuras humanas e animais em diferentes atividades. 

 

Por que esse tipo de arte recebe o nome de rupestre? 

_____________________________________________________________________ 

Como eram feitas as tintas para as pinturas rupestres? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Observe a seguir a imagem de uma pintura rupestre. Depois, responda as questões. 

 
Pintura rupestre de cerca de 15 mil anos na caverna de Lascaux, na França. 
 

a) O que foi representado na imagem? 

__________________________________________________________________ 

 

b) Em sua opinião, por que os hominídeos representaram isso? 

__________________________________________________________________ 

      Atualmente, Cerca de 400 mil sítios arqueológicos com pinturas rupestres já foram 

encontrados em diversos lugares do mundo. A África concentra a maior quantidade 

de pinturas e gravuras desse tipo. 

      No Brasil a arte rupestre é abundante nos sítios arqueológicos do Parque 

Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. 

 



 
 

 

Fonte: Fonte: Fonte: Buriti Mais interdisciplinar: Ciências, História e Geografia 4° Ano –  

PNLD – p.36,37 

06/06/2020 – Terça Feira 

Português 

Objetivo: 

Classificar as palavras quanto à posição da sílaba tônica. 

Contextualização: 

Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/Acentuação 

 

Leia este trecho do mito As estrelas nos olhos dos meninos. 

     Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se 

reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. 

 

1.Separe as sílabas das palavras destacadas. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.Sublinhe a sílaba tônica de cada palavra. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Silaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra 

 

Observe na tabela alguns exemplos de silabas tônicas. 



 
 

 

Fonte: SE Estado do Ceará – Orientações didáticas LP 4° Ano – Volume 1 

 

De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam como: 

 Oxítonas – quando a sílaba tônica é a última. 

Exemplo: Futebol 

 Paroxítona – quando a silaba tônica é a penúltima. 

Exemplo: torcida 

 Proparoxítona – quando a sílaba tônica é a antepenúltima. 

Exemplo: Técnico 

 

3.Leia as palavras em Voz alta. 

Maracujá                       pastel                          jilós                     metrô 

Chaminé                        crachás                      através                caratê 

            Ninguém                         agogôs                       ipês                     andar 

Armazéns                       tatu                             tucupi                paletó 

 

 

a) Circule as oxítonas acentuadas graficamente. 

b) Observe a terminação das palavras que você circulou e responda. 

 

Quais oxítonas devem ser acentuadas graficamente? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Escreva o nome destas figuras geométricas. 

                                      

____________                    _________________                   ______________ 



 
 

Observe a posição das silabas tônicas nesses nomes. O que eles têm em comum? 

_____________________________________________________________________ 

5. Complete as frases com palavras proparoxítonas. 

a) ______________________ é o sétimo dia da semana. 

b) A lua é o ________________________ natural da terra. 

c)O Homem-Aranha usa uma ________________ para esconder o rosto. 

6. Complete com o que se pode observar da acentuação das palavras proparoxítonas. 

____________________ as palavras proparoxítonas são ______________________ 

Exemplo: Árvore, médico, óculos, cutícula, número 

Fonte: Buriti mais português 4° ano – PNLD – pg. 69,70 

 

Matemática 

Objetivo: 

Interpretar e resolver situações problemas envolvendo as quatro operações 

Contextualização: 

Leia as sitações problemas com atenção, veja qual das operações matemáticas você 

irá utilizar para realizar as atividades. 

 

Ademilde até a semana passada leu 57 páginas do livro “Poesia de bicicleta”, e nesta 

semana leu mais 37. Sabendo que o livro possui um total de 104 páginas, quantas 

ainda faltam para Ademilde terminar a leitura? 

 

Márcia comentou com Felipe que nos jogos de basquetebol realizados no ano 

passado ela havia feito 105 pontos e que nos jogos deste ano ela já assinalou 138 

pontos. Quantos pontos ela fez nesses dois anos, até a presente data? 

 

Paulo gosta de praticar atividades físicas. No sábado ele fez uma caminhada que 

durou 75 minutos e no domingo a caminhada durou 93 minutos. Quantos minutos ele 

caminhou no domingo, a mais, que na caminhada de sábado? 

 



 
 

Juliana e Gabriel têm o hábito de ir ao cinema, ir ao teatro e frequentar bibliotecas 

públicas. No cinema em que foram assistir a um filme no domingo passado havia 15 

fileiras com 12 poltronas em cada uma. Qual o total de poltronas nesse cinema? 

 

Ilton está participando em duas rodadas de uma gincana entre as turmas do 4º ano. 

Sua equipe fez 149 pontos na primeira rodada e 251 pontos no total. Quantos pontos 

a equipe de Ilton fez na segunda rodada? 

 

 

Fonte: SE Estado de São Paulo-AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO 4° ano - 

Avaliação Diagnóstica 2020 

SE Estado de São Paulo -AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO 4° ano – 1° Bimestre 

2020 

Educação Física 

                      Peteca 

1- Objetivos: 

● Estimular a leitura; 

● Desenvolver a criatividade; 

● Vivenciar movimentos corporais de forma lúdica e prazerosa; 

● Trabalhar com a coordenação motora fina e grossa, nas distintas faixas etárias. 

 

2- Curiosidades 

       A peteca é um brinquedo tradicional do folclore brasileiro tem origem indígena. 

Seu nome vem da língua Tupi, em que pe’teca significa “bater com a mão”. 

     Ela era feita artesanalmente com penas de aves, palha de milho e pequenas 

pedras, este brinquedo fazia parte do lazer dos indígenas. 

       

                                        



 
 

 

           3- Contextualização 

Com este tema, desenvolveremos um brinquedo com materiais reutilizáveis, na 

qual precisaremos ser organizados e criativos na sua elaboração. 

 

4- Material da atividade: Papel ou jornal, sacola plástica, barbante, fita adesiva e 

tesoura. 

5- Comanda para o desenvolvimento da atividade:  

Construção da Peteca 

 

 Para desenvolvermos esta atividade nós usaremos folhas de papel ou 

jornal e uma sacola plástica, para a criação da Peteca, como nos mostra 

as instruções abaixo, passo a passo; 

 Amasse três folhas de papel e forme uma bola com elas; 

 Coloque a bola de papel dentro da sacola plástica; 

 Amarre a parte de cima do saco em volta de sim mesma, com barbante, 

fita adesiva ou com um pedaço da própria sacola, na qual você esta 

desenvolvendo a peteca.  

 Pegue a sobra do saco plástico acima de onde foi amarrado, junte toda 

ela e faça um corte com forma circular com a tesoura, finalizando a 

peteca com materiais reutilizáveis. 

                                 

 

 

 

                   

 Desenvolva uma brincadeira utilizando a peteca, na qual você acabou de criar; 

 

Escreva como foi sua experiência no desenvolvimento destas atividades. 

 

_______________________________________________________________________ 

Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 3º a 5º anos ensino fundamental, anos inicial 1ª edição: 

editora Moderna, São Paulo. 



 
 

                  ATIVIDADE DE ARTE - Instrumentos Musicais Africanos 

Objetivos: 

 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em 

diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário 

e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

Sabemos que a Cultura Africana é uma das nossas raízes e por isso é de extrema 

importância conhecermos cada vez mais as riquezas culturais do continente africano. 

Vocês sabiam que a África é um grande continente, composto por 54 países, com 

culturas diversas? E que conta com aproximadamente 2 mil línguas faladas? Toda 

essa diversidade se reflete na produção musical e originou uma grande variedade de 

instrumentos musicais. Vamos conhecer alguns… 

 

Clique no link abaixo, para ouvir os sons de alguns instrumentos musicais africanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU&t=1s 

 

Recentemente, no dia 21 de maio, o Google criou um Doodle interativo para celebrar 

o instrumento nacional do Zimbábue, o mbira, também conhecido como kalimba. 

Que tal tocar o mbira no Google? Clique no link e aí é só seguir as instruções… 

 

https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=12

2734981&gl=zw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU&t=1s
https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl=zw
https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl=zw


 
 

  



 
 

 

 

 



 
 

O vídeo abaixo faz uma breve apresentação de alguns instrumentos de origem 

africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=RbydoLmDMv8 

 

Que tal criar um tambor? Observem as imagens abaixo e percebam que é possível 

fazer um instrumento com materiais bem simples... 

 

 

 

 

 

 

Vocês podem usar as mãos para batucar ou uma colher. 

Se tiver dificuldade para conseguir esses materiais, utilize a própria mesa, um pote ou 

até mesmo uma panela (se a mãe ou o pai autorizar rsrs) para batucar. O importante 

é perceber que podemos extrair sons de objetos de uso comum e que é possível fazer 

música com eles. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RbydoLmDMv8


 
 

Caso tenham fita adesiva larga em casa, dá pra fazer um tambor utilizando papelão. 

Veja o exemplo: 

 

 

 



 
 

No link abaixo, confiram a criatividade desta comunidade africana para fazer música, 

utilizando galões e latas... 

https://www.youtube.com/watch?v=IH0Z3zgRkiw 

 

 

Apreciem também este vídeo incrível, que mostra como a música e a dança fazem 

parte da vida africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=237s 

 

 

 

 

 

Bons estudos! Fiquem bem e abraço forte! 

 

FONTE 

Livro didático Novo Pitanguá 

http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-

formacao-portugues-brasil/ 

https://www.youtube.com/watch?v=IH0Z3zgRkiw
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=237s
http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-portugues-brasil/
http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-portugues-brasil/

