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4º  ANO – 10ª SEMANA 

 

Bom dia, queridos alunos e responsáveis!  

Todos estão bem? Esperamos que sim! 

Em nossa avaliação do trabalho realizado até aqui, pensamos em 

redirecionar o planejamento e as estratégias pedagógicas. Então, 

definimos trabalhar com os “temas” das diferentes disciplinas por 

etapas, mais detalhadamente. Sendo assim, pode ser que o texto 

de Língua Portuguesa, por exemplo, se repita na próxima semana, 

mas as atividades serão sempre diferenciadas. 

Continuaremos fazendo uso de imagens (ícones) que mostrarão o 

que precisa ser realizado (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! 

 

 

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 

 

 

Continuando nossos estudos da semana passada quando analisamos 

o conto de Esperteza “A onça e o bode”. Esta semana vamos conhecer 

outro título desse gênero textual. Também vamos realizar leitura por puro 

prazer sobre as curiosidades juninas.  

 

Leia o texto com atenção: 

A onça e o macaco 

 A onça tinha um desejo: pegar o macaco. 

 Por isso, imaginou um plano para realizar seu sonho. 

 O que será que ela fez? 

 Um dia, a onça teve uma ideia: 

 __ Vou me fingir de morta e aí então... 

 Num instante, se espalhou a noticia da morte da onça. 

 Todos os bichos vieram ver a onça de canela esticada: o cavalo, a 

capivara, a cabra, o coelho, todos que vocês se lembrarem. Não faltou 

nenhum. 

 O macaco foi o último a chegar. 

 Espiou da porta e, sem entrar, disse assim: 

 __ Coitada da onça! Tão jovem e já defunta. Por falar nisso, ela já 

espirrou? 

 O bode respondeu: 

 __ Ainda não. 

 __ Pois minha avó quando morreu deu três espirros – explicou o 

macaco. 

 Ouvindo isto, a onça, sem demora, espirrou: 

 __ Atchim! Atchim! Atchim! 

 O macaco deu uma gargalhada: 

 __ Onde já se viu defunta espirrar? 

 Foi um corre-corre, afasta-afasta, um espalha-pêlo, espalha-pena, que 

todos começaram a espirrar também: 

 __ Atchim! Atchim! Atchim! 

 E o macaco, do alto da jaqueira, gritou: 



 __ Saúde! 

 Acharam tão engraçado, que a confusão acabou em brincadeira e cada 

qual saiu por aí contando a história da sua maneira: 

 __ Foi assim... Foi assado... 

 Pois é, minha gente, só que dessa vez a onça não pegou o macaco. 

 

http://blogdaprofessoraedivania.blogspot.com/2012/09/texto-e-interpretacao-onca-e-o.html 

 

Agora copie as perguntas e responda no caderno: 

 

A) Qual o título da História? 

B) Que gênero textual é essa história? 

C) Quais são os personagens principais da história? 

D) Quais animais aparecem escritos no texto? Quais animais que não estão 

escritos e que você pode imaginar? 

E) Qual foi a artimanha da onça para pegar o macaco? 

F) E o macaco caiu na conversa da onça? 

G) Que esperteza o macaco usou para se salvar da onça? 

H) Agora conte com suas palavras o que você achou da esperteza do 

macaco? 

I) E você teria caído na artimanha da onça? 

J) Você teria outra Esperteza para sair das garras da onça? Conte para 

mim. 

K) Vamos falar um pouco da artimanha da onça, o que achou dela? 

L) Você teria uma ideia diferente?  

M) Você mudaria o título da história? Crie um título novo. 

 

Vamos à escrita do diário! 
 

Você deve estar vivenciando diversos sentimentos por 

causa desse isolamento social.  Normalmente, nesses momentos, 

sempre temos um amigo, um irmão, pai, mãe, avós para podermos 

contar nossas alegrias e tristezas. Mas, pode ser que atualmente você 

não tenha com quem dividir tais sentimentos.  

 

http://blogdaprofessoraedivania.blogspot.com/2012/09/texto-e-interpretacao-onca-e-o.html


Então, veja o diário como um amigo. Escreva nele o que você 

contaria para um amigo. 

Coloque cores, desenhos, façam como achar melhor. Logo 

estaremos juntos para apreciar esse diário.  
 

 

 

Vamos ler um pouco sobre a tradição da Festa Junina. 

 
Estamos em época de festa junina, como não vamos realizar nossa festa anual 

da escola esse ano, então vamos apreciar esse momento de outra maneira, 

através da leitura sobre este acontecimento com o “Você Sabia”.  

 

Você sabia? 
 

Que a festa junina é uma festa popular que acontece durante o mês de 

junho, e é realizada em todo Brasil? A região do nordeste é o local que tem as 

maiores festividades juninas, em especial e Campina Grande na Paraíba. 

A festividade foi trazida pelos portugueses no século XVI.  

Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão 

diretamente relacionadas a festividades da Europa na passagem da primavera 

para o verão, momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram 

realizadas como forma de afastar qualquer praga que pudesse atingir a 

colheita. Aqui no Brasil a festa junina tem relação com os símbolos típicos das 

zonas rurais. 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como 

as quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e 

amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o 

quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de 

maneira criativa. E você já participou de uma festa Junina? Já se vestiu de 

caipira? 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


 

Você sabia? 

Que a quadrilha, também chamada de quadrilha junina, é um estilo de dança 

folclórica coletiva muito popular no Brasil. 

Essa dança caipira é típica das festas juninas, que acontece no mês de 

junho e julho. A dança tem características sertanejas e nordestinas. 

 

 

História da Quadrilha 

 

A quadrilha teve origem na Inglaterra, no século XIII. Mais tarde foi 

adaptada a cultura dos franceses se desenvolvendo nas danças de salão.  

Assim, a quadrilha se tornou popular entre os membros da nobreza 

européia chegando a Portugal, no qual trouxe para o Brasil através da 

colonização. 

A partir do século XIX, a dança se popularizou no Brasil mediante 

influência da corte portuguesa, sendo muito bem recebida pela nobreza no Rio 

de Janeiro, então sede da Corte. 

Embora fosse uma dança dos meios aristocráticos, mais tarde a 

quadrilha conquistou o povo e adquiriu um significado novo e mais popular. 

Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais como um festejo para 

agradecer a colheita. 

https://www.todamateria.com.br/quadrilha/ 

 

 

https://www.todamateria.com.br/quadrilha/


 

Você sabia? 

Que a Pamonha é uma delícia criada aqui no Brasil? E que é muito comum nos 

estados do Nordeste e ainda em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, 

São Paulo e Tocantins. Uma culinária de origem indígena e que usamos muito. 

É fácil de fazer quer saber como faz? 

Segue o preparo da pamonha:     Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pamonha 

O preparo mais comum de pamonha, é o milho verde ralado e, à massa 

resultante, são misturados leite (ou leite de coco), sal (ou açúcar), manteiga, 

canela e erva-doce. Esta massa é colocada em rolinhos feitos com a própria 

casca do milho (ou com folha de bananeira), amarrados nas extremidades. As 

pamonhas são submetidas a cozimento até que sua massa alcance uma 

consistência firme e macia. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pamonha#/media/Ficheiro:Pamonha_(unwrapped).jpg 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pamonha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leite_de_coco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manteiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bananeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pamonha#/media/Ficheiro:Pamonha_(unwrapped).jpg


 

 

MATEMÁTICA 

 Nessa semana, vamos retomar as operações de adição e subtração 

para desenvolver estratégias e realizar os cálculos  

 

Ideias da adição 

A adição é usada quando é preciso juntar ou acrescentar quantidades. 

Ao todo  Total  Possuem juntos 

 

Termos da adição 

1 3 8 1ª parcela 

+ 1 2 1_ 2ª parcela 

2 5 9 Soma ou total 

  

Iniciamos, somando primeiro as unidades, depois as dezenas, em seguida, as 

centenas e, assim, prosseguimos até terminar a adição. 

 Quando a soma na ordem das unidades equivale a dezena, devemos 

acrescentar esta dezena na próxima soma e, assim por diante.  

 

Propriedades da adição 

 

Fechamento: a soma de dois números naturais sempre será um número 

natural. Exemplo:  

230 + 28 = 258  230 é um número natural e 28 é um número natural 

 

Comutativa: se mudarmos as parcelas de lugar na adição, o resultado não se 

altera. Exemplos:  

7 + 3 = 10   812 + 321 = 1.133 

3 + 7 = 10   321  + 812 = 1.133 

 

 

 



Associação: as parcelas numa adição podem ser somadas de maneiras 

diferentes, e o resultado não se altera. Exemplos:  

(23 + 11) + 5 = 50   23 + (11+ 5) = 50 

 

Elemento neutro: o zero é considerado elemento neutro, assim, qualquer 

número adicionado a zero tem como resultado o próprio número. Exemplos: 

358 + 0 = 358   49 + 0 = 49 

 

 

Ideias da subtração 
 

 A subtração é usada, geralmente, quando é preciso retirar uma 

quantidade da outra , podendo também ser usada: 
 

 Quando se tem uma quantidade e se quer saber quanto falta para 

chegar a outra quantidade. 

 Nas situações de comparação em que se quer saber quanto uma 

quantidade tem a mais ou a menos que outra.  

 

 

Termos da subtração 

 

   

      1 3 8 

 

Minuendo 

  -  1 2 1_ Subtraendo 

     0 1 7 Resto ou diferença 

  

 

O sinal da subtração é o ( - ) , lê-se menos. 
 

Para efetuarmos a subtração devemos organizar os números: unidade embaixo 

da unidade - dezena embaixo da dezena - centena embaixo da centena 

Sempre começamos pela unidade. 

Fiquem sempre atentos às trocas e reagrupamentos realizados para que se 

chegue ao resultado correto.  

 

 

 



 

Exercício1 :  Marque com um X a resposta correta. 

 

a) Na adição 456 + 23 = 479, o número 479 é ... 

 (   ) parcela  (   ) soma ou total  (   ) minuendo 

 

b) Na subtração 12.345 - 6.443 = 5.902, o número 12.345 é .. 

 (   ) minuendo  (   ) subtraendo  (   ) parcela 

 

c) Em 25.627 + 1.671 = 27.298, a soma ou total é o número...  

 (   ) 25.627  (   ) 1.671   (   ) 27.298 

 

d) Na operação 267 - 86 = 181, o número 86 é o... 

 (   ) total  (   ) minuendo  (   ) subtraendo 

 

Exercício 2  
 

 A soma de cento e dez com cinquenta e três é _______ 

A diferença entre trinta e quatro e catorze é _________ 

Exercício 3 

Calcule da maneira mais fácil, usando as propriedades da adição 

a) 138 + 12 + 30 

b) 42 + 64 + 29 

c) 626 + 13 + 1 

d) 123 + 412  

 

Resolva os probleminhas abaixo: 

 

A) Uma confecção de roupas produziu 124 calças e 213 camisas. Quantas 

peças de roupas a confecção produziu ao todo? 

 

 



B) Camila tem 537 reais e ganhou da sua mãe 80 reais. Com quantos reais 

Camila ficou? 

 

 

C) Em uma lista de convidados para uma festa de casamento, havia 230 

nomes. Porém, na semana da festa foram acrescentados 12 nomes. 

Todos os convidados confirmados compareceram no dia do evento. 

Quantos convidados estavam presentes?  

 

 

D) No jogo de boliche, o grupo A derrubou 3 garrafas, uma com 18 pontos, 

outra com 56 e outra com 70. O grupo B derrubou 3 garrafas, uma com 

108 pontos, outra com 26 e outra com 8. Qual dos grupos fez mais 

pontos?  

 

 

E) Um caminhão saiu carregado com 104 pneus para fazer entregas e 

deixou 24 em uma loja, 36 em um supermercado e 32 em uma 

concessionária de veículos. Ao fazer essas entregas, voltou para o 

depósito. Quantos pneus ainda ficaram no caminhão sem entregar? 

 

Resolva os desafios: 

 

Desafio 1 
 

 Maria comprou no mercado 3 dúzias de ovos, mas a embalagem caiu de 

sua mão enquanto voltava para casa e 7 ovos se quebraram. Quantos ainda 

restaram sem quebrar?  

1. De acordo com a pergunta do desafio, o que devemos fazer para encontrar a 

resposta? 

2. Qual é a operação que podemos utilizar para calcular o que sobrou? 

 

Observação:  

 A palavra quebrou significa o que foi retirado da quantidade total e 

restaram está relacionado à sobra. Quando perdemos, tiramos do todo.  

 Lembrando que 1 dúzia = 12. 



Desafio 2: se você puder, entre no site abaixo e resolva o Desafio. 

Conheça o jogo “Adição de bolhas”, publicado em 2017, sobre adição de 

números de três dígitos, aqui: https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/adicao-

de-bolhas/  

Vamos ampliar um pouco mais sua estratégia na solução de adições ? 

Aproveitem a brincadeira !!! 

 

Fonte de pesquisa: 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/109/estrategias-de-calculo-adicao 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Dando continuidade no nosso estudo da semana anterior quando, 

aprendemos sobre a importância da Cadeia Alimentar como sequência e troca 

dos seres vivos através da alimentação. Aprendemos também, que os seres 

vivos dependem um do outro em sua alimentação e que isso trás o equilíbrio 

necessário para a vida na Terra. A cadeia alimentar possui um fluxo de energia 

que começa nos produtores que são as plantas, dirigindo-se aos 

consumidores. O ciclo recomeça após os decompositores reciclarem a matéria 

orgânica. 

Nessa semana vamos aprender um pouco sobre a Teia Alimentar que vai nos 

se revelar como um conjunto de cadeias alimentares. 

 

Cadeia Alimentar e Teia Alimentar 

A cadeia alimentar e a teia alimentar apresentam diferenças estratégicas. 

Enquanto na cadeia alimentar há uma sequência linear que indica qual ser vivo 

serve de alimento para o outro,  

https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/adicao-de-bolhas/
https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/adicao-de-bolhas/
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/109/estrategias-de-calculo-adicao


 

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

 

Na teia alimentar é apresentado o conjunto das cadeias 

alimentares, parece uma teia de aranha. Observe a imagem abaixo 

 

https://www.todamateria.com.br/teia-alimentar/ Acessado em 08/06/2020 

 

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


Os seres vivos podem ocupar diversos papéis em diferentes cadeias 

alimentares. Quando comemos, por exemplo, uma banana somos 

consumidores primários. Já quando comemos um bife, somos consumidores 

secundários, pois o boi come o capim, é o consumidor primário. 

                 

https://www.pexels.com/pt-br 

 

Muitos animais podem ocupar diversos papéis na natureza, podem se 

alimentar de diferentes seres vivos, assim como pode servir de alimento para 

diversos outros. O resultado é que diversas cadeias alimentares se cruzam 

formando as Teias Alimentares. 

Produtores 
 

Consumidor  primário 
 

Consumidores 

secundários 

Plantas, frutos 

e sementes  
Pica-Pau 

 
Gavião 

Ou 

 

Produtores 
 

Consumidor  

primário  

Consumidor 

secundário  

Consumidor 

terciário 

Plantas, frutos e sementes 
 

Pica-Pau 
 

Sucuri 
 

Gavião 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Cadeiaalimentar4.php acessado em 08/06/2020 

 

 

 

https://www.pexels.com/pt-br
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Cadeiaalimentar4.php%20acessado%20em%2008/06/2020


As plantas nunca mudam seu papel: são sempre produtores. 

 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Cadeiaalimentar4.php acesso em 08/06/2020 

As plantas nunca mudam o seu papel: são sempre produtores. E todos 

os produtores e consumidores, estão ligados aos decompositores, que 

permitem a reciclagem da matéria orgânica no ambiente. 

 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Cadeiaalimentar4.php acessado em 08/06/2020 

          Animais Carnívoros                                      Animais Herbívoros 

                                       

https://www.infoescola.com/ecologia/herbivoro/acessado em 09/06/2020 

 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Cadeiaalimentar4.php
https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ecologia/Cadeiaalimentar4.php
https://www.infoescola.com/ecologia/herbivoro/acessado%20em%2009/06/2020


                Agora vamos ver o que você aprendeu registrando no seu caderno. 

1) Observando as imagens acima de animais herbívoros e animais 

carnívoros o que você consegue entender? Escreva em poucas 

palavras. 

Animais Herbívoros:__________________________________________ 

Animais Carnívoros:__________________________________________ 

 

2) Considere as descrições abaixo: 

I  Conjunto das várias cadeias alimentares de um ecossistema. 

II Sequência linear dos seres vivos em que um serve de alimento para o 

outro. 

Indique a alternativa que corresponde às descrições I e II 

respectivamente. 

a) (   ) Teia alimentar e cadeia alimentar 

b) (   ) Produtores e Consumidores 

c) (   ) Herbívoros e carnívoros 

 

 

Fonte de pesquisa: https://www.todamateria.com.br/teia-alimentar/ 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Dando continuidade aos estudos sobre os municípios (cidades), esta 

semana vamos conhecer um pouco mais sobre as festas populares em 

Diadema, nossa cidade! 

 

Vamos ler o texto o observar as imagens com atenção! 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/teia-alimentar/


Você sabia que... 

A cidade de Diadema também tem festas populares que reúnem 

muitas pessoas, como: 

 Folia de Reis: é um grupo de pessoas vão de casa em casa cantando 

para relembrar a viagem dos Reis Magos. 

 Carnaval: com desfiles e bailes. Os desfiles das escolas de samba 

acontecem na av. Ulysses Guimarães (Nogueira). 

 Festas juninas: festas com comidas típicas, muita música e dança. 

 Festa de Nossa Senhora dos Navegantes de Diadema: procissão 

náutica (barcos) em homenagem a santa padroeira dos navegantes. 

 

  FOLIA DE REIS 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/503050/tradicao-da-folia-de-reis-e-mantida-no-grande-abc 

 

 

 

            CARNAVAL 

 

 

 

 

 

                https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diadema-promove-carnaval-divertir-integrar-familias 

 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/503050/tradicao-da-folia-de-reis-e-mantida-no-grande-abc
https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diadema-promove-carnaval-divertir-integrar-familias-35930


 FESTA JUNINA 

https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/festas-juninas-sao-destaques-calendario-nacional-eventos-turisticos 

 

 

 

 

       FESTA DE NOSSA 

             SENHORA 

                 DOS  

         NAVEGANTES 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diadema-promove-carnaval-divertir-integrar-familias 

 

Espero que tenha gostado da leitura, você já deve ter participado de 

alguma destas festas. Agora copie e responda no caderno: 

 

1 Escolha uma destas festas e faça uma lista do que você mais gosta 

nela. Faça um desenho desta festa. 

 
 

 

             Fontes: texto adaptado e imagens: 

https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/festas-juninas-sao-destaques-

calendario-nacional-eventos-turisticos 

https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diadema-promove-carnaval-divertir-integrar-

familias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_de_Nossa_Senhora_dos_Navegantes_de_Diadema 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/503050/tradicao-da-folia-de-reis-e-mantida-no-grande-abc 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/festas-juninas-sao-destaques-calendario-nacional-eventos-turisticos
https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diadema-promove-carnaval-divertir-integrar-familias-35930
https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diadema-promove-carnaval-divertir-integrar-familias-35930
https://www.abcdoabc.com.br/diadema/noticia/diadema-promove-carnaval-divertir-integrar-familias-35930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_de_Nossa_Senhora_dos_Navegantes_de_Diadema
https://www.dgabc.com.br/Noticia/503050/tradicao-da-folia-de-reis-e-mantida-no-grande-abc


HISTÓRIA 

 

 

Esta semana daremos continuidade ao tema “Fontes Históricas”, mas 

numa perspectiva diferente. Vamos conhecer um pouco mais sobre Patrimônio 

Cultural de um povo. 

 

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

cultural.htm 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR:  

Texto escrito por: Daniel Neves Silva 

O patrimônio cultural pode ser definido apenas por monumentos e 

objetos? 

Nós vimos que prédios, monumentos, pinturas, esculturas e certos 

objetos produzidos pelo homem, como itens de tapeçaria, cerâmica, etc., são 

considerados parte do patrimônio cultural de um povo. Mas os especialistas 

nesse assunto entendem atualmente que não é somente a cultura material que 

pode ser considerada patrimônio. Cultura material é tudo o que é concreto, ou 

seja, tudo que podemos tocar. 

 

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


Hoje em dia, nós também consideramos que ofícios, saberes, festividades 

e tradição fazem parte do patrimônio cultural. Um exemplo é o ofício das 

baianas que produzem artesanalmente o acarajé, uma comida típica da Bahia. 

Para diferenciar os bens culturais materiais daqueles que não são materiais, os 

especialistas criaram o conceito de patrimônio cultural material e patrimônio 

cultural imaterial. 

São exemplos de patrimônio cultural imaterial: 

 Festas populares (religiosas ou não); 

 Habilidades de determinadas culturas de produzir certos tipos de 

objetos; 

 A culinária de certas regiões; 

 Os idiomas; 

 As tradições que são manifestadas pelo povo, etc. 

Portanto, quando preservamos o patrimônio cultural material, estamos 

agindo para garantir a preservação de bens físicos que podem ser destruídos 

com a ação do tempo. Quando falamos do patrimônio cultural imaterial, 

estamos falando de expressões culturais e tradições que precisam ser 

preservadas para não desaparecerem com o tempo se o conhecimento dessas 

tradições culturais não for transmitido para as novas gerações. 

Em nosso país, a preservação do patrimônio cultural imaterial é garantida 

por uma lei que foi aprovada no ano 2000. A escolha dos itens a serem 

preservados segue uma série de normas estabelecidas pela instituição 

responsável por cuidar do patrimônio cultural material e imaterial de nosso 

país: o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o Iphan.  

 

Patrimônios culturais do Brasil 

Para entendermos melhor os tipos de itens da cultura material e imaterial que 

existem, podemos utilizar o exemplo de nosso país, assim também podemos 

conhecer um pouco do que faz parte do patrimônio cultural do Brasil. Vamos 

lá? 



 

O ofício das baianas que fazem acarajé é um dos patrimônios culturais 

imateriais do Brasil. 

 

Patrimônio Cultural Material 

Nós podemos listar os seguintes exemplos de patrimônios culturais materiais 

de nosso país: 

1. Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto (MG); 

2. Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha (PE); 

3. Conjunto arquitetônico e urbanístico da Cidade de Goiás (GO); 

4. Teatro Amazonas, em Manaus (AM); 

5. Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). 

 

Patrimônio Cultural Imaterial 

São patrimônios culturais imateriais de nosso país: 

1. Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador (BA); 

2. Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém (PA); 

3. Ofício dos Mestres de Capoeira; 

4. Bossa Nova, no Rio de Janeiro (RJ); 

5. Tradições Doceiras de Pelotas (RS). 

 

 



EXPLORANDO AS IMAGENS: 

  

https://www.todamateria.com.br/festas-juninas/ 

 

Após observar as imagens copie e responda as perguntas no 

caderno: 

1- A imagem trata de qual assunto? 

2-  Vocês já conheciam esse patrimônio cultural? 

3- Vocês sabem dizer em qual cidade, localidade ou região o 

patrimônio apresentado faz parte? 

4- O que vocês acharam de mais interessante nesse patrimônio? 

5- Em qual época do ano esse patrimônio cultural é mais praticado?  

 

 

 

 

ARTE 

 

Essa semana nossa proposta será sobre Festas Populares. Teremos 

a oportunidade de apreciar imagens, ampliar o repertório cultural e ter 

acesso a criações e artistas de diferentes épocas, que retratam as festas 

populares do mês de junho / julho, reconhecendo Patrimônio Cultural e 

valorizando a produção artística brasileira. E ainda, registrar registros gráficos 

de memória, observação e imaginação, escolhendo temas e formas para 

expressar experiências do cotidiano. 

 

https://www.todamateria.com.br/festas-juninas/


 Leia o texto e observe a imagem: 

 

ANITA MALFATTI 

Artista que fez parte do movimento modernista brasileiro, não se prendia às 

técnicas acadêmicas pois buscava uma arte livre. Foi a partir da década de 

1940 que a artista começou a retratar cenas populares, incluindo as festas 

juninas. 

 

"Festa Junina" - Anita Malfatti - (sem data) 

 

Fonte:http://studiolabdecor.com.br/a-festa-junina-retratada-na-arte-brasileira/ 

 Que tal você decorar a sua casa com bandeirinhas de festa junina? 

Dica: Você pode usar folha de revista, jornal, sacola, folha de caderno, sulfite o 

que tiver disponível, se preferir desenhe uma imagem de festa junina no seu 

caderno. Fotografe e compartilhe com sua família e amigos nas redes sociais. 

 

Fonte de pesquisa: 

http://studiolabdecor.com.br/a-festa-junina-retratada-na-arte-brasileira/ 

 

http://studiolabdecor.com.br/a-festa-junina-retratada-na-arte-brasileira/


EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

Dando continuidade às brincadeiras e jogos tradicionais, nessa semana 

vamos brincar com mais três dessas divertidas práticas chame a família para 

participar e vamos dar boas risadas juntos!!       

 

Materiais: 

 

Frango na panela: panela grande / bacia / balde / caixa de papelão, 

frango de borracha/ ursinho de pelúcia / bonecos em geral / bolas de papel. 

Tomba latas: latas / rolinhos de papel higiênico / potinhos de margarina 

vazios / embalagens de leite vazias, bolas de meia / bolas de papel / bola 

convencional. 

Argolas: Folhas de jornal + fita adesiva / pratinhos de papelão + tinta 

guache / pulseiras de plástico; garrafas pet / potes de shampoo / garrafas de 

água mineral cheios com água ou areia.  

 

Atividade: FRANGO NA PANELA 

 

Para a brincadeira Frango na Panela você precisará de uma panela 

grande (bacia, balde ou até mesmo uma caixa de papelão) e um frango de 

borracha (que pode ser substituído por um ursinho de pelúcia, bonecos em 

geral ou até mesmo bolas de papel). 

A brincadeira consiste em delimitar uma área para o lançamento e tentar 

lançar os frangos dentro da panela, cada jogador tem três chances de jogar o 

Frango na Panela.  

Caso a criança esteja jogando sozinha ela pode variar a distância e criar 

dificuldades para a brincadeira. Caso esteja jogando com outras pessoas 

vence a brincadeira quem tiver mais acertos.  

 

 

 

 

Fonte: Português e Documentos         Fonte: Aulas Teatro Infantil 



Atividade: TOMBA LATAS 

 

Você precisará de seis latas vazias iguais para fazer essa brincadeira. 

Caso você não tenha latas, pode usar embalagens de margarina vazias, 

embalagens de leite vazias ou ate mesmo rolinhos de papel higiênico. O 

importante é que sejam do mesmo tamanho para poder empilhar. Caso você 

não tenha 6, você consegue fazer com apenas 3. Para jogar você pode usar 

uma bola convencional, bola de meia ou até mesmo uma bola feita de papel.  

Faça uma linha no chão, que é o limite até onde você pode ir para jogar 

a bola, cada lata acertada vale 1 ponto, caso você acerte todas as latas de uma 

vez só você ganha os pontos de cada lata e mais 3 pontos extras.  

Se você jogar sozinho, pode ver quantos pontos acerta, ou pode chamar 

sua família e ver quantos pontos cada um acerta.  

 

 

 

      FONTE: Tempo Junto >> 

 

 

 

Atividade: ARGOLAS 

 

Os pinos podem ser confeccionados de garrafas ou potes de plástico de 

diversos tamanhos (garrafas pet de 1 litro, garrafa de água mineral, potes de 

shampoo, etc), cheios com água ou areia – figura 1, para que fiquem firmes no 

chão. As argolas podem ser confeccionadas com jornal (enrola o jornal e passa 

fita adesiva em volta – figura 2), ou pratinhos de papelão – figura 3, ou 

pulseiras de plástico também podem ser utilizadas. O objetivo é arremessar e 

acertar o maior número de argolas possível. Ganha quem acertar mais argolas. 

É i importante definir a distância para que o arremesso seja realizado. 

                                    Figura 1 – Pino de garrafa pet                     

 

 

 



Figura 2 - Argola de jornal e fita adesiva             Figura 3 – Argola de pratinho 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Pinterest.  

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Pinterest. 

Registro: responda em seu caderno 

 

- Como foi participar das brincadeiras? 

              - Seus familiares gostaram? 

            - Como foi construir os brinquedos? 
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