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4º  ANO – 9ª SEMANA 

 

Bom dia, queridos alunos e responsáveis!  

Todos estão bem? Esperamos que sim! 

Seguimos no planejamento de nossas atividades com 

responsabilidade e potencializando todas as possibilidades e os 

recursos pedagógicos disponíveis no presente momento. 

Continuaremos fazendo uso de imagens (ícones) que mostrarão o 

que precisa ser feito (apenas lido, precisa ser copiado e registrado 

no caderno, precisa ser respondido oralmente ou atividade prática e 

fazer artístico). Segue abaixo os ícones e suas respectivas 

legendas. Seguimos juntos, porém distantes. Um bom trabalho para 

todos! 

Na leitura das atividades, quando encontrar algum dos desenhos 

abaixo deve seguir as seguintes comandas:  

 

APENAS PARA LEITURA 

 

 

PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

 

RESPONDER ORALMENTE / CONVERSA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATIVIDADE PRÁTICA 

 

FAZER ARTÍSTICO 

Fonte dos ícones:  
https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ 

 

https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 

https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/ 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://images.app.goo.gl/ow5rcSGbeRCEXbXm6
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
https://vollstudios.com.br/tiradentes-inauguracao/


LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Contextualização e Objetivo 

Olá espero que todos estejam bem, Na semana passada 

aprendemos um pouco sobre contos de Artimanha com nosso famoso 

Pedro Malazartes. Nesta semana vamos continuar conhecendo os diferentes 

contos de Artimanha, também conhecido como contos de Esperteza. 

 Entenderemos que os personagens de porte pequeno usam de 

estratégias para sobreviver dos inimigos com maior força física e tamanho.  

Os animais são personagens de uma infinidade de contos folclóricos. A 

narrativa da Onça e o bode é conhecida em diversos locais do Nordeste. Em 

algumas das versões, o papel do bode é desempenhado por um coelho. Há 

também uma variante indígena, registrada por Couto de Magalhães. 

 

A onça e o bode 

 

 

 Caminhando pelo mato, o bode descobriu um bom lugar para fazer uma 

casa. Capinou o terreno, deixando-o limpinho para dar início à construção. 

Como já estava cansado, foi embora, preferindo começar no dia seguinte. 

 A onça também procurava um terreno para erguer sua casa. Deparando 

com o lugar que o bode capinara, achou que estava com muita sorte. Cortou e 

empilhou as madeiras para fazer a estrutura. Depois foi embora, pois precisava 

dormir. 

 No dia seguinte, ao ver a madeira à sua disposição, o bode ergueu a 

estrutura. “Que sorte que estou dando!”, pensava ao fim do trabalho, quando já 



se retirava. Mais tarde foi a vez de a onça chegar ao terreno e ver a estrutura 

pronta. “Que sortuda que eu sou!”, disse com suas pintas, enquanto cobria a 

madeira com taipa. 

 Então, a onça foi buscar seus móveis e, ao voltar, deu de cara com o 

bode, sentado numa poltroninha, muito à vontade. Os dois não custaram a 

perceber que haviam dividido o trabalho da construção. Decidiram morar 

juntos, portanto. 

 Mas viviam desconfiados um do outro e não lhes faltava uma boa razão 

para isso. Um dia, a onça voltou da caçada, arrastando um cabrito entre os 

dentes. O bode, acabrunhado, saiu de fininho para o mato, certo de que, mais 

dia menos dia, aquele seria o seu destino. 

 Naquela mesma tarde, porém, o bode encontrou uma onça morta por um 

caçador e levou-a para casa, deixando seu corpo estendido na porta da 

entrada. Vendo a companheira morta, a outra onça quis saber do bode como é 

que ele a tinha matado. 

 O bode explicou que era dono de um anel mágico. Bastava coloca-lo no 

dedo e apontar alguém para fulmina-lo. A onça fez que não acreditou e o bode, 

colocando o anel no indicador, perguntou: 

 __ Quer que eu lhe mostre? 

A onça disparou mato adentro, apavorada. Nunca mais voltou. O bode, 

feliz da vida, ficou vivendo sozinho na sua casa, sem motivo de preocupação, 

aproveitando-se da sua fama de mata-onça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educacao.uol..com.br/disciplinas/cultura-brasileira 

http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-

rede/documentos-municipais/ensino-

fundamental/portugues/4bi_4ano_LP_prof_alta.pdf 
 

https://educacao.uol..com.br/disciplinas/cultura-brasileira
http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-rede/documentos-municipais/ensino-fundamental/portugues/4bi_4ano_LP_prof_alta.pdf
http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-rede/documentos-municipais/ensino-fundamental/portugues/4bi_4ano_LP_prof_alta.pdf
http://educacao.salvador.ba.gov.br/pdfs-nossa-rede/documentos-municipais/ensino-fundamental/portugues/4bi_4ano_LP_prof_alta.pdf


Leia o texto com bastante atenção, depois copie as perguntas e responda em 

seu caderno. 

1) Qual o título do texto? 

2) Quem são os personagens do texto? 

3) O que o bode encontrou caminhando pelo mato? 

(     ) um bom lugar para nadar. 

(     ) um bom lugar para fazer uma festa com os amigos. 

(     ) um bom lugar para fazer uma casa. 

4) Como ficou o terreno depois que o bode o capinou? 

(     ) ficou limpinho para dar início a construção. 

(     ) o bode não capinou o terreno. 

(     ) o bode construiu sua casa por cima do capim. 

5) Quem procurava um terreno para também construir uma casa? 

6) O que a onça fez depois que encontrou o lugar que o bode havia 

capinado? 

7) Depois que a casa estava pronta, o que a onça fez? 

8) Quando a onça voltou para a casa com seus móveis, quem ela 

encontrou? 

9) O que os dois decidiram fazer? 

10) Mesmo morando juntos, eles viviam desconfiados um do outro. Um dia 

a onça chegou com uma caça em casa. O que ela trazia? 

11) O que o bode encontrou naquela mesma tarde? 

12) A onça quis saber como o bode como ele tinha matado, qual foi a sua 

explicação? 

 



 

VOCABULÁRIO 

Observe as palavras destacadas nas frases abaixo: 

Capinou o terreno, deixando-o limpinho para dar início a construção. 

Cortou e empilhou as madeiras para fazer a estrutura. 

Agora, veja os significados das palavras destacadas: 

Capinou: limpou 

Construção: construir algo 

Empilhou: colocou um sobre o outro 

Estrutura: o que dá sustentação a algo 

 

Separe as sílabas e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba 

ou polissílaba:  

Lembrete: classificação das palavras quanto ao número de sílabas: 

 

 

 

 

 

 

Agora é com você: 

Caminhando _________________      Mato ________________________ 

Bode _______________________       preferindo ____________________ 

Começar ____________________        onça ________________________ 

Terreno _____________________       ver __________________________ 

Cara _______________________ 

Monossílabas: possuem apenas uma sílaba. Exemplo: não 

Dissílabas: possuem duas sílabas. Exemplo: lu-gar 

Trissílabas: possuem três sílabas. Exemplo: se-guin-te 

Polissílabas: possuem quatro ou mais sílabas. Exemplo: pol-tro-ni-nha 



 

Forme frases com as palavras abaixo: 
 

terreno  ___________________________________________ 

sentado ___________________________________________ 

caçador ___________________________________________ 

anel mágico ________________________________________ 

casa ______________________________________________ 

 

Copie as palavras e circule os encontros vocálicos das palavras: 
 

 

 

 

 

 

 

Diário 

Pensou que iríamos esquecer o Diário né? Mas não vamos esquecemos 

não! Aproveite a leitura do conto de Esperteza e escreva uma esperteza que 

você teve com um amiguinho, um primo, ou até mesmo seu irmão. 

 Registre no seu diário, você pode colocar desenhos da sua artimanha.  

Não se esqueça de colorir, para seu diário ficar bem bonito. 

 

 

Bibliografia das imagens 

https://images.uncyc.org/pt/thumb/a/ae/Bode_EMO.jpg/220px-Bode_EMO.jpg  

https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2019/05/onc%CC%A7as-animal-print-

4.jpg 

 

descobriu – deixando – início – madeira – mais- taipa – 

haviam – viviam – desconfiados – dia – acreditou – 

perguntou – preocupação – aproveitando 

https://images.uncyc.org/pt/thumb/a/ae/Bode_EMO.jpg/220px-Bode_EMO.jpg
https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2019/05/onc%CC%A7as-animal-print-4.jpg
https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2019/05/onc%CC%A7as-animal-print-4.jpg


MATEMÁTICA 

 

Contextualização  

Nesta semana, continuaremos a tratar sobre os conceitos e 

procedimentos dos diferentes campos da Matemática, para que os 

alunos se sintam capazes de construir e aplicar conhecimentos matemáticos na 

busca de soluções para a vida cotidiana. 

Objetivos 

 Reconhecer a localização e movimentação de uma pessoa ou objeto no 

espaço, sob diferentes pontos de vista; 

 Compreender e representar um número natural no quadro de valor; 

 Perceber, descrever o padrão e completar os números na reta numérica; 

 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e 

segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano. 

 Estabelecer trocas entre cédulas e moedas em função de seus valores. 

 Associar e nomear atributos, estabelecendo relações entre as 

representações das figuras geométricas espaciais.  

 A localização é onde está algo ou alguém. Se eu te perguntar agora 

onde você está, você vai dizer "estou em casa" ou "estou na escola". Enfim, 

você vai dizer que está em algum lugar. Correto? Isso é porque você tem uma 

referência, ou seja, ou você tem um endereço, ou você tem algo ao seu redor 

que te localiza. Por isso, a localização depende de algo que chamamos de 

referencial. Então, quando eu falo para você: olhe para a direita ou para a 

esquerda, você deve ter um referencial de localização, ou melhor dizendo algo 

que vai te ajudar a se localizar. 

 Existem alguns termos que nos auxiliam a nos orientar: em frente, atrás, 

embaixo, acima, direita, esquerda, entre outros.  

 Sabendo o quanto é difícil diferenciar direita e esquerda. Aqui vai uma 

dica ! 

 Pense em que lado está seu coração (esquerdo). 

 Use uma pulseira ou um relógio para identificar um dos lados.  



   

                             ESQUERDA           DIREITA 

 

  Atividade1. 

Observe as imagens e responda em seu caderno. 
 

a) Em qual direção está a casa da vovozinha?  

b)  

 

     (   ) direita 

          (   ) esquerda   

 

 

 b) Qual o pé que o jogador Neymar vai usar para chutar a bola ? 

 

 (   ) direito 

           (   ) esquerdo 

 

 

  c) Nesta imagem está representada a vista superior da sala de aula onde 

Patrícia estuda: 

 

   

 



 Observe o nome dos alunos escritos nas carteiras. De acordo com a 

vista superior da sala de Patrícia, responda em seu caderno: 

 

I. Quais os alunos estão sentados na mesma fileira de Denise e Sérgio? 

II. Quem está sentado logo à direita de Renata? 

III. Qual aluno está sentado na primeira carteira da fileira onde sentam 

Leonardo e Lucas? 

IV. Magali está sentada logo à frente de quem? 

V. Qual aluno está sentado entre Denise e Inês? 

VI. Quem está sentado entre Daniel e Isabela? 

VII. Quais são os cinco alunos que sentam mais próximos de Rodrigo? 

 

 Atividade 2.  

Leia com atenção e responda no seu caderno: 

A) Seja um número qualquer, o número 5 ocupa o valor posicional das 

centenas, e o número 4 ocupa o valor posicional das unidades. Se 

colocarmos entre esses dois números o número 3, qual o valor 

posicional do número 3? 

 

 

 

B) Seja um número qualquer, o número 7 ocupa o valor posicional das 

dezenas de milhar, o número 2 ocupa o valor posicional das centenas. 

Se colocarmos entre esses dois números o número 1, qual o valor 

posicional do número 1? 

 

 

 



 Atividade 3. 

Analise a reta numérica abaixo. Copie em seu caderno, preencha a reta 

numérica e responda as perguntas no seu caderno: 

     A               B                 C                 D                 E                 F                G 

 

   3.205             3.215            3.225            3.235            3.245               ?    

 

a) Preencha os espaços F e G.  

b) Que número está posicionado no ponto de interrogação?  

c) Entre que letras da reta numérica está posicionado o número 3.251?  

d) Quais números naturais estão posicionados entre as letras B e C?  

 

 Recordando: 

Observe como é feita a leitura das horas nos relógios analógicos e digitais. 

 

 

Relógio 

 

 

Hora marcada 

 

Leitura de tempo no relógio 

 

Analógico 

8h 

O ponteiro menor marca as horas 

(h=horas) e o ponteiro maior marca 

os minutos (min.= minutos) 

 

Digital 

8:00 
O número de horas aparece antes 

dos dois pontos 

 

---- 



Observe os relógios: 

                             

                                        

 

 

 

 

 Atividade 4.  

Observando os relógios abaixo, responda no seu caderno as questões: 

                  

a) Quantos minutos vocês acham que o relógio está marcando quando 

o ponteiro está entre os números 6 e 7? 

b) Quantos minutos vocês acham que o número 3 representa? 

c) De que maneira podemos saber qual desse números representa 

meia hora? 

d) Se o ponteiro dos minutos aponta para o número 10 quantos minutos 

foram decorridos? Quantos minutos restam para a próxima hora? 

e) De que maneira podemos saber quando o ponteiro das horas marca 

horas exatas? 

f) Se ponteiro maior estivesse indicando 55 minutos ele apontaria para 

que número? 

14:00

0 

15:00

0 

13:00

0 

 13 horas corresponde a 1 hora - dizemos 1horada tarde. 

 14 horas corresponde a 2 horas - dizemos 2 horas da tarde. 

 15 horas corresponde a 3 horas - dizemos 3 horas da tarde. 



 Atividade 5.  

Copie os relógios no caderno e de acordo com o relógio digital marque as 

horas no relógio analógico (de ponteiro): 

 

 

 

 Atividade 6.  

Renê entrou em uma livraria e comprou um livro por R$ 35,00 e uma caneta 

por R$ 3,00. Quais as cédulas que Renê poderá usar para pagar sua 

compra? 

(A) 1 cédula de 10 reais, 5 cédulas de 5 reais e 3 cédulas de 1 real.  

(B) 1 cédula de 10 reais, 4 cédulas de 5 reais e 3 cédulas de 1 real. 

(C) 2 cédulas de 10 reais , 1 cédula de 5 reais e 3 cédulas de 1 real. 

(D) 2 cédulas de 10 reais , 2 cédulas de 5 reais e 2 cédulas de 1 real. 



 Antes de iniciar esta atividade assista o vídeo " Sólidos Geométricos 

para crianças - Vocabulário ensino fundamental I " 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U (acesso em 25/06/2019)  

 

Atividade 7 

Leia o texto e observe a imagem: 

As crianças estão observando uma grande embalagem de papelão. 

Paulo está olhando da parte superior da caixa. Então, dizemos que ele tem a 

vista superior da caixa. Jorge observa a frente da caixa. Dizemos que ele tem 

a vista frontal da caixa. E Marina está vendo a lateral da caixa. Ela tem a vista 

lateral da caixa. 

 

 a) Desenhe as vistas que cada criança tem dessa embalagem de papelão.  

         b) Observe as figuras: 

         c) Escreva o nome da figura que corresponde às vistas superior e frontal. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U


 

                             

 

 

 

 

 

 

Fontes : 

 https://www.elo7.com.br/placa-de-chao-setas-chapeuzinho-

vermelho/dp/C287E0 

 

 https://www.agazeta.com.br/esportes/futebol/neymar-declara-que-quer-jogar-

olimpiadas-e-copa-america-0120 

 

 https://www.ahoradecolorir.com.br/2018/02/atividade-de-localizacao-3-ano-

sala-de.html 

 

 https://docplayer.com.br/9891840-Programa-de-intervencao-pedagogica-pip-

ef.html 

 

 https://br.freepik.com/vetores-gratis/relogios-coloridos_794578.htm 

 

 https://atividadespedagogicasuzano.com.br/plano-de-aula-medidas-de-tempo/ 

 

 https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-com-figuras-planas-e-

nao-planas.html 

 

 

 

 

 Vista frontal         vista superior 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 Vista frontal         vista superior 

 

  

____________________________ 

Vista frontal         vista superior 

 

  

____________________________ 

 Vista frontal         vista superior 

  

 

____________________________ 

https://www.elo7.com.br/placa-de-chao-setas-chapeuzinho-vermelho/dp/C287E0
https://www.elo7.com.br/placa-de-chao-setas-chapeuzinho-vermelho/dp/C287E0
https://www.agazeta.com.br/esportes/futebol/neymar-declara-que-quer-jogar-olimpiadas-e-copa-america-0120
https://www.agazeta.com.br/esportes/futebol/neymar-declara-que-quer-jogar-olimpiadas-e-copa-america-0120
https://www.ahoradecolorir.com.br/2018/02/atividade-de-localizacao-3-ano-sala-de.html
https://www.ahoradecolorir.com.br/2018/02/atividade-de-localizacao-3-ano-sala-de.html
https://docplayer.com.br/9891840-Programa-de-intervencao-pedagogica-pip-ef.html
https://docplayer.com.br/9891840-Programa-de-intervencao-pedagogica-pip-ef.html
https://br.freepik.com/vetores-gratis/relogios-coloridos_794578.htm
https://atividadespedagogicasuzano.com.br/plano-de-aula-medidas-de-tempo/
https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-com-figuras-planas-e-nao-planas.html
https://atividadespedagogicas.net/2019/05/atividades-com-figuras-planas-e-nao-planas.html


CIÊNCIAS 

Contextualização e objetivo 

 

Nas aulas anteriores nós aprendemos um pouco sobre os fungos, as bactérias 

e os vírus. Vimos os benefícios e os malefícios que podem causar nos seres 

humanos. O vírus não nos traz benefício nenhum, e atualmente estamos 

lutando com o pior de todos: o Coronavírus. Esse ser invisível que incomoda 

muito a gente, causando gripes, resfriados, dengue, sarampo. 

Os fungos e bactérias ajudam na produção de alimentos e medicamentos, 

assim como também podem causar danos a nossa saúde, quem nunca ouviu 

falar da tuberculose uma doença causada por uma bactéria, ou de micose 

doença causada por fungos.  

Nessa aula vamos analisar e aprender sobre a cadeia alimentar como uma 

sequência de troca dos seres vivos através da alimentação. Vamos perceber 

através de nossas análises que os seres vivos dependem um do outro na sua 

alimentação, realizando assim o equilíbrio necessário para a vida no planeta!  

 

 O QUE É CADEIA ALIMENTAR? 

Os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver nos diferentes 

ecossistemas. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-teia-alimentar.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-teia-alimentar.htm


 

                                  VOCÊ SABIA? 

Você sabia que o Ecossistema é um conjunto formado pelas interações 

entre os seres vivos e o ambiente no qual estão inseridos? 

 

 

https://escolaeducacao.com.br/ecossistema/ Acesso em 02/06/2020 

 

 Observe a imagem abaixo e responda no caderno: 

1- O que o ouriço está fazendo? 

________________________________________________________ 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-teia-alimentar.htm Acesso em 02/06/2020 

2- O ouriço está se alimentando do quê? 

Resposta: _________________________________________________ 

https://escolaeducacao.com.br/ecossistema/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cadeia-teia-alimentar.htm


3- Observe a imagem abaixo e responda:  

a) Quem é o consumidor primário? Ou seja, o primeiro a se alimentar? 

 

https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/ Acesso em 02/06/2020  

 

Você observou na imagem acima que o Grilo come o Vegetal, o Sapo 

come o Grilo, a Cobra come o Sapo e o Gavião come a Cobra.  

Vamos chamar o Vegetal de produtor, o Grilo de consumidor primário, o 

Sapo de consumidor secundário, a Cobra de consumidor terciário e o 

Gavião de consumidor final. O consumidor final vai decompor os rejeitos no 

meio ambiente que servem de nutrientes para outros vegetais se 

desenvolverem. 

                      Cadeia alimentar terrestre 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

https://www.significados.com.br/cadeia-

alimentar/ Acesso em 02/06/2020 

https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/
https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/
https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/


                           Cadeia alimentar aquática 

 

https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/ Acesso em 02/06/2020 

 

Cadeia alimentar humana 

 

https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/ Acesso em 02/06/2020 

 

4- O que você observa na cadeia alimentar humana? Quem é o 

consumidor primário? E o consumidor final? 

 

https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/
https://www.significados.com.br/cadeia-alimentar/


GEOGRAFIA 

 OBJETIVO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Continuando com o nosso tema “Município e Cidade”, esta semana vamos 

estudar sobre as pessoas que moram na cidade e no campo e aprender um 

pouco sobre as diferenças entre a vida das pessoas nesses diferentes 

espaços.  

 

 Vamos ler o texto o observar as imagens com atenção! 
 
 

Zona rural e Zona urbana 
 

Viver no campo e na cidade 
 

 

 

 

 

 

 

http://casadicas.com.br 

As pessoas que moram na cidade formam a comunidade 

urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. 

Na comunidade urbana, há muitas coisas em comum, por exemplo: 

alguns serviços como eletricidade, água e esgoto tratados, transportes 

coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas 

cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem junto uns dos outros. 

http://casadicas.com.br/


 

http://casadicas.com.br 

A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica 

fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas. 

Algumas ainda não possuem os serviços de eletricidade, água encanada e 

modernidades.  

As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras, pois 

esses espaços, geralmente, são muito grandes. A maioria das pessoas que 

vivem em comunidade rural trabalha cuidando da lavoura e do gado. As 

pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. 

Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os 

animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves são chamados de 

pecuaristas. 

Você sabia que: 

.- As formas de diversão e distração das pessoas variam de um 

lugar para outro. É muito importante que as pessoas procurem se distrair para 

poder manter a saúde  mental e física; 

- Nas cidades as pessoas se divertem de muitas maneiras como: 

cinema, teatro, parques, televisão, etc. 

- No campo, onde a vida é mais simples e não existem muitas escolhas 

para a diversão, as pessoas se divertem pescando, andando a cavalo, 

tomando banho de rio, cachoeira.  

- Na cidade ou no campo as pessoas podem se distrair lendo livros, 

fazendo passeios a pé e conversando com amigos.  

http://casadicas.com.br/


   Atividades: 

Espero que tenham gostado da leitura, agora copie as perguntas no caderno e 

responda: 

1- A cidade que você mora pode ser considerada rural ou urbana? 

2- Você gostaria de morar no campo ou na cidade? 

3- Se você fosse morar no campo o que você gostaria que tivesse lá que 

ainda não tem? 

 

                  Fonte: texto adaptado e imagens: 

http://casadicas.com.br 

http://smartkids.com.br 

 

HISTÓRIA 

 
Contextualização e objetivo  
 

Na semana anterior trabalhamos sobre o tema fontes históricas. 

Falamos sobre a como as roupas são fontes para o estudo da história 

e como já falamos anteriormente, tudo o que ocorreu, o que mudou e o que 

permaneceu só esteve e está dessa forma por meio de nossas ações. Nessa 

semana continuaremos tratando deste tema, porém de uma perspectiva 

diferente. Vamos estudar o que é o Patrimônio Cultural de um povo. 
 

 Fonte do texto e imagens: https://escolakids.uol.com.br/historia/o-que-e-patrimonio-

cultural.htm (Texto escrito por: Daniel Neves Silva) 

 

O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL? 

O patrimônio cultural é todo objeto material (como prédios e 

monumentos) e imaterial (como festas religiosas e tradições culinárias) que faz 

parte da cultura de um povo. Ele é escolhido para que possa ser preservado. 

Em nosso país, a conservação dos patrimônios culturais é feita por uma 

 

http://casadicas.com.br/
http://smartkids.com.br/
https://escolakids.uol.com.br/historia/o-que-e-patrimonio-cultural.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/o-que-e-patrimonio-cultural.htm


instituição chamada Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional). 

 

Entendendo o patrimônio cultural 

Todos nós gostamos de nos lembrar de bons momentos que vivemos no 

passado, seja com nossos pais e irmãos, seja com primos e amigos. Isso é 

algo normal e faz parte de nossa vida. 

Pense consigo mesmo: você tem muitas lembranças guardadas na sua 

memória? É muito comum guardar fotos de festas, passeios e encontros que 

fizemos com amigos e familiares. Além disso, muitas pessoas guardam cartas, 

lembrancinhas e presentes como forma de se lembrar de acontecimentos 

importantes e de pessoas queridas. 

Quem não tem um álbum de fotos para 

se lembrar de bons momentos vividos? 

Quando fazemos isso, podemos dizer 

que montamos uma “coleção” dos 

momentos mais importantes de nossa 

vida, um patrimônio pessoal com 

situações que marcaram para cada um 

de nós. Bem, essa ideia de preservar 

objetos, fotografias e vídeos de 

acontecimentos marcantes também é importante para a nossa sociedade, 

havendo muitas pessoas que procuram registrar e preservar objetos 

significativos da nossa cultura. 

Mas você pode estar se perguntando como isso funciona, certo? Ao longo da 

história da humanidade, diversos prédios, monumentos, roupas e objetos do 

dia a dia foram deixados para nós e isso significa uma demonstração viva dos 

grandes feitos realizados pelo homem no passado, mesmo não havendo a 

grande tecnologia que existe atualmente. Muitos itens do passado tornaram-se 

patrimônio cultural. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_do_Patrim%C3%B4nio_Hist%C3%B3rico_e_Art%C3%ADstico_Nacional


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos prédios em Ouro Preto, cidade de Minas Gerais, são considerados 

patrimônio cultural. 

Por que é importante preservamos o patrimônio cultural? 

Garantir a preservação de toda essa herança cultural é muito importante para a 

nossa sociedade, pois nos permite formar a nossa identidade cultural. É por 

isso que o conceito de patrimônio cultural foi desenvolvido. 

O patrimônio cultural é basicamente tudo o que é produzido por nós, seres 

humanos, e que demonstra o valor de nossa cultura.  

A cultura é importante para nós porque nos possibilita desenvolver nossa 

capacidade de fala, de interagir com outras pessoas, bem como habilidades 

que nos ajudarão a produzir e fazer diversas coisas. Ela possibilita também que 

a gente consiga nos identificar com o lugar onde crescemos e vivemos. É por 

isso que a preservação do patrimônio cultural é importante. 

 

Agora, copie e responda no caderno: 

1) Como visto no texto, um álbum de fotos pode ser considerado um 

patrimônio pessoal, pois ali contém diversas lembranças de momentos e 

situações passadas que marcam cada um de nós. Agora, pense: Quais 

são os objetos você possui guardados que te faz lembrar de bons 



momentos vividos? Cite quantos você quiser e nos conte o que eles te 

fazem lembrar. 

 

2) Comente, com as suas palavras, o que você entendeu sobre o conceito 

de Patrimônio Cultural. 

 

3) Converse com seus familiares a respeito de todas as informações deste 

texto de história e pergunte para eles se conhecem mais lugares, 

prédios, monumentos, festas ou tradições culinárias que podem fazer 

parte do patrimônio cultural do nosso Brasil! Anote todas as informações 

que você conseguir no caderno. 

 

4) Nós estamos montando um diário não é mesmo? Ele futuramente será 

considerado também um patrimônio pessoal, e conterá informações de 

como você esteve durante este período da quarentena, onde estamos 

afastados da escola por motivos de manter a saúde, certo? Então 

aproveite este momento e coloque muitas informações no seu diário, 

guarde tudo o que puder e deixe-o bem recheado com bons momentos. 

Vai ser maravilhoso quando você revê-lo quando tudo isso passar e 

voltarmos para a nossa vida tranquila. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Objetivo e contextualização 

 

Nem percebemos, mas já chegamos ao mês de Junho, mês da 

tradicional festa cultural no Átila. Como não podemos brincar juntos, vamos 

confeccionar e brincar em família com algumas dessas brincadeiras 

tradicionais. 

As brincadeiras proporcionam diversão e algumas estão veiculadas a 

brindes nas festividades, o que lhes confere um aspecto cultural.  



Ao abordar essas brincadeiras, esperamos que as crianças possam 

criar, soltar a imaginação e vivenciá-las, como conteúdo cultural e pelo prazer 

de brincar, podendo ser realizados em qualquer momento e/ou ambiente.  

Vamos nos divertir?!    

 

Materiais: 

Ovo na colher: colher, bolinha de ping pong ou borracha ou de papel. 

Pião: palito de churrasco ou 1 lápis grande, 4 folhas de revista ou 1de 

jornal, cola branca. 

 

Atividade: OVO NA COLHER 

Para realizar essa brincadeira você precisará de uma colher e uma 

bolinha pequena que pode ser de ping pong, de borracha ou até mesmo de 

papel.  

A atividade consiste em equilibrar a bolinha na colher enquanto a pessoa 

se desloca. Você pode fazer um percurso simples andando com a bolinha 

apenas para frente, ou pode criar desafios (andar por entre os móveis da casa, 

em zig-zag com obstáculos no chão) ou até mesmo alternar a direção andando 

para trás e para os lados.  

A colher deve ser segura por apenas com uma das mãos, e você pode 

alternar a mão na próxima rodada.  

Toda vez que a bolinha cai no chão você não pode andar e precisa 

colocar a bolinha na colher de novo para continuar o seu percurso.  

Caso a criança esteja fazendo sozinha, o objetivo é cumprir a tarefa sem 

deixar a bolinha cair no chão, se estiver fazendo com outros participantes 

ganha quem conseguir chegar primeiro ao destino com a bolinha na colher.  

 



 

Fonte: blog “Tá na hora da brincadeira”. 

 

Atividade: PIÃO  

 

Como fazer o pião: enrole cada uma das folhas em forma de tubos 

longos, com espessura aproximada de um dedo (Figura 1). Aperte os tubos 

para que fiquem com forma de tiras e espalhe cola branca sobre um dos lados 

de cada tira (Figura 2). Comece a enrolar a primeira tira (o lado com cola sobre 

o palito). Ela deve ser colada a, aproximadamente, um dedo de distância da 

ponta do palito ou lápis. Quando você colar a última tira, levante ligeiramente 

as bordas para que o pião tenha forma de uma concha. Se quiser, passe a cola 

branca em todo o pião para envernizá-lo e aguarde que ele seque (Figura 3). 

Seu pião está pronto! Gire o palito bem rapidamente entre as mãos e solte o 

pião (Figura 4).  

Caso queira você pode decorar o seu pião com lantejoulas, canetinhas, 

tinta guache, use a imaginação e deixe o pião bem colorido e animado!!!... 

Depois é só curtir com seu pião e suas cores deslumbrantes...   

 

 



 

 

 

 

 

      Figura 1          Figura 2            Figura 3         Figura 4 

Observação: Deixamos aqui somente uma sugestão de montagem de 

pião, caso alguém da família souber outra maneira de fazer o pião, pode ficar a 

vontade e ensinar a criança. O objetivo é criar e soltar a imaginação, além de 

interagir em família!!!  

IMPORTANTE A SUPERVISÃO DE UM ADULTO DURANTE A 

BRINCADEIRA, POR HAVER OBJETOS PONTIAGUDOS. 

Regras: Podem-se jogar vários jogadores ao mesmo tempo desde que 

todos tenham um pião, os piões devem ser jogados ao mesmo tempo, marca 

um ponto aquele pião que parar de girar por último. Podem-se variar as regras: 

ver qual deles derruba os outros, ou de acordo com o conhecimento dos 

familiares. 

Sugestão de vídeo para assistir: Brinquedo pião de papel > 

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o 

 

OBSERVAÇÃO: Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes 

e após a brincadeira. Não convidar amigos ou vizinhos para brincar; brincar 

somente com os familiares. Essa recomendação é importante para evitar o 

contágio pelo Coronavírus (COVID-19).  

 

Registro: em seu caderno 

 

  Como foi participar das brincadeiras? 

 Seus familiares gostaram? 

 Como foi construir os brinquedos? 

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o
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ARTE  

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVO 

 

Você terá oportunidade de conhecer um pouco sobre a Pinacoteca do Estado 

de São Paulo. Você irá apreciar as imagens de algumas obras do acervo da 

Pinacoteca do Estado e interagir com o link sugerido para visita a Pinacoteca 

de SP navegando pelos espaços, apreciando obras nas diferentes linguagens, 

ampliando seu repertório cultural e tendo acesso a criações e artistas de 

diferentes épocas, reconhecendo patrimônio cultural e valorizando a produção 

artística nacional e internacional. E, por fim produzir artisticamente, utilizando 

diferentes materiais e procedimentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yI81wYr33o
http://www.abrinquedoteca.com.br/pdf/1.pdf


 

A) Apreciar algumas das obras do Acervo da Pinacoteca e ter acesso aos 

ambientes de visita virtual a partir do link sugerido para a visita virtual a 

Pinacoteca de São Paulo.  

 

                Pinacoteca do Estado-Vista de frente - http://pinacoteca.org.br 

Antônio Parreiras- "Ventania"- 1888 

 

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/292241463293038156/ 

Atividade: 



Candido Portinari- "O mestiço"- 1934 

 

Fonte:https://www.wikiart.org/pt/candido-portinari 

B) Produzir uma releitura de uma das obras visualizada. 

 

Link sugerido para o passeio virtual: 

http://www.iteleport.com.br/tour HYPERLINK "http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-

sp-acervo-permanente/"3 HYPERLINK "http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-

acervo-permanente/"d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/ 

Fonte de pesquisa: 

https://www.wikiart.org/pt/candido-portinari 

http://www.iteleport.com.br/tour HYPERLINK "http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-
sp-acervo-permanente/"3 HYPERLINK "http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-
acervo-permanente/"d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/ 

https://pinacoteca.org.br/a-pina/7200-2/ 

http://pinacoteca.org.br/ 

https://br.pinterest.com/pin/292241463293038156/ 

http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
https://www.wikiart.org/pt/candido-portinari
http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
http://www.iteleport.com.br/tour3d/pinacoteca-de-sp-acervo-permanente/
https://pinacoteca.org.br/a-pina/7200-2/
http://pinacoteca.org.br/
https://br.pinterest.com/pin/292241463293038156/

