
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
4º ano - SEMANA DE 22 DE JUNHO DE 2020 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: JOGOS E BRINCADEIRAS 
 

Nesta temática de Brincadeiras e Jogos vamos trabalhar como atividade uma dinâmica (brincadeira) para que vocês 

possam praticar em casa, junto com os seus familiares. Vamos trabalhar concentração, atenção, noção espacial e 

socialização.  
 

Descrição da Atividade: 

Nome da Brincadeira: Brincadeira do Comando  

1-Uma pessoa será o COMANDANTE da atividade e os outros participantes ficarão em pé, de frente para o comandante; 

2- O COMANDANTE irá falar uma palavra e todos os COMANDADOS vão repetir o gesto que o comandante falou, desde 

que, antes disso ele tenha falado a palavra “COMANDO”. EXEMPLO:  

3- O comandante falou “comando cabeça”, todos vão colocar as mãos na cabeça. 

4- O comandante vai falar “comando barriga”, todos vão colocar falar as mãos na barriga. 

5- O comandante vai falar “comando joelho”, todos vão colocar as mãos nos joelhos.  
 

Observação: Caso o Comandante não fale a palavra ”comando”, não é para os comandados fazerem nenhum gesto. 

Exemplo: Se o comandante falar “nariz” não é para colocar as mãos no nariz, pois ele não disse as palavras “Comando 

nariz”. Se um participante colocar as mãos no nariz, ele será eliminado desta rodada, passará a ser juiz e ficará vendo se 

os outros participantes vão errar também. O último participante que sobrar sem ter errado, será o Comandante na 

próxima rodada. 
 

Após o término desta atividade registre no caderno: 1-Você conseguiu acertar todos os movimentos? 2-Foi fácil ou difícil 

acompanhar os comandos? Por quê? 3- Quem participou da atividade com você e quais foram os vencedores deste 

desafio?  

 

Dica do Professor: Esta dica deve ser praticada em todas as nossas aulas, portanto antes e após as atividades propostas 

higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Essa recomendação é importante para evitar o contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19).   
 

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

BOA ATIVIDADE! 
 

 

DISCIPLINA: ARTE 

ATIVIDADE: RELEITURA 
 

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os elementos que constituem as festas populares, em especial as 

festas juninas, vamos observar essas imagens da pintora Anita Malfatti e do Heitor dos Prazeres. 

 

          
        https://images.app.goo.gl/DU37f5XYX5GQwBvn9 
 

 

  
https://images.app.goo.gl/zRkdJwBvBXJ5GeEw8

https://images.app.goo.gl/DU37f5XYX5GQwBvn9


A nossa atividade que é a releitura consiste em reproduzir uma das imagens utilizando o seu próprio corpo como 

personagem, convide seus familiares para fazerem parte dessa obra. Se caracterizem como se estivessem indo para uma 

festa junina e façam a mesma pose dos personagens que estão nos quadros, fazendo assim a sua própria obra de arte. 

Usem a sua criatividade, materiais, roupas, chapéu, maquiagem, improvisem um cenário. Se puder registrem com uma 

foto, um desenho ou simplesmente divirtam-se em casa fazendo a sua festa junina em família. 

Vejam alguns exemplos de Releitura. 

 

 

 
https://images.app.goo.gl/wtLMtu9edmnoKy7W8 

 
https://images.app.goo.gl/o1heZpFsdMor2onx7 

 
Lembre-se que o registro das atividades é importante. Aproveitem !!! 

 
 
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ATIVIDADE: UNIDADES DE MEDIDA 

ORIENTAÇÕES: As atividades propostas podem ser realizadas no caderno ou em folha avulsa, guarde as 

folhas em uma pasta ou envelope. 

- Escolha um horário para realizar suas atividades; 

- Leia com atenção; 

- Faça as atividades com calma e capricho; 

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

- Qualquer dúvida, mande uma mensagem que a vice diretora encaminhará para a professora. 

 

Unidades de Medida ao Longo da História 

 Ao longo da história da humanidade as unidades de medida eram criadas e adaptadas de acordo 

com a necessidade dos povos. O palmo também era muito utilizado pelos povos egípcios, essa medida 

consistia na utilização de quatro dedos juntos e correspondia à sétima parte do cúbito. Hoje o palmo ainda 

é utilizado em medições caseiras, é medido pela distância em linha reta do polegar ao dedo mindinho. 

                                                                                      Fonte: Mundo Educação 

https://images.app.goo.gl/wtLMtu9edmnoKy7W8
https://images.app.goo.gl/o1heZpFsdMor2onx7


     Algumas unidades ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os 

Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida consiste na distância entre o 

nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado.  

                                                         Fonte: Mundo Educação 

 

           

 Enquanto o Brasil utiliza como medida de comprimento padrão o metro. 

 

QUESTÕES: 

  

1 - Agora observe a imagem abaixo e registre no caderno ou folha avulsa como você faria essa medição. 

                                   
 

2 - Identifique a unidade mais adequada para medir a largura de um lápis.  Escolha 1 resposta: 

(   ) Milímetros 

(   ) Centímetros 

(   ) Quilômetros 

(   ) Metros 

   

   

3 - Esta cadeira mede 70 centímetros. Quantos centímetros faltam para completar um metro?        

(     ) 50 centímetros 

(     ) 40 centímetros 

(     ) 30 centímetros 

  

  
                                                                                                                       Fonte: Acessaber 

 

 

 

 

 

 



                                                    DESCOBRINDO MINHA ALTURA 

  

Você sabe qual é a sua altura?  

   

Fonte: PERACCHI, Edilaine do Pilar; TOSATTO, Carla Cristina; TOSATTO, Cláudia Miriam. Coleção Hoje é dia de Matemática. 

Alfabetização Matemática. 1 º Ano. 1. Curitiba: Positivo, 2011. p.31.  

 

4 - Agora responda: 

 

Qual sua altura? _____________________________ 

 

Escolha mais alguém da sua casa e registre o nome e a altura dele: _______________________________ 

 

   

5 - Depois de fazer essa medição responda: 

  

Quem é mais alto?______________________ 

  

Quantos centímetros mais alto?____________ 

  

Qual a diferença entre a sua altura e a altura da outra pessoa? __________ 

 

 

                                        PARA SABER MAIS...  

Atualmente as unidades de medidas utilizadas e padronizadas pelo sistema internacional de 

medidas são: Quilômetro (km), Hectômetro (hm), Decâmetro (dam), metro (m), Decímetro (dm), 

Centímetro (cm) e Milímetro (mm). Das unidades citadas utilizamos como referencial o metro. 

 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

ATIVIDADE: Leitura e interpretação de texto do gênero textual “Histórias em Quadrinhos” 

 

ENTRE CENAS, CORES E BALÕES 
 Lendo o título da nossa atividade, você consegue descobrir do que iremos falar? Que tipo de texto vamos 
ler? 

 

 
     Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/ 



 Agora ficou fácil! Tenho certeza que você já descobriu que vamos falar de histórias em quadrinhos 
(HQs). 
 As HQs além de divertir, discutem também temas da atualidade, fazendo os leitores repensarem suas 
atitudes, descobrindo novos caminhos para melhorarem. 
 Você vai ler uma história com a personagem Marina, que faz parte da Turma da Mônica. Observe o 
primeiro quadrinho: Em que lugar você acha que Marina está? Sobre o que você imagina que seja a história. 
 

                                           Fonte: 
http://turmadamonica.uol.com.br/ 

ATIVIDADE: 
 
 Agora, responda as questões abaixo em seu caderno para realizar a atividade. Numere cada questão 

de modo que as respostas fiquem organizadas, não é necessário copiar as perguntas. Não esqueça de 

guardar tudo para entregar ao retornar às aulas presenciais. 

 

1. A história de Marina foi publicada em uma revista da Turma da Mônica. Com certeza você conhece alguns 

personagens dessa Turma. Escreva o nome de cinco deles. 

 

2. Assinale o título que melhor resume a história de Marina. 

(   ) O homem e a natureza. 

(   ) Como conservar as árvores na natureza. 

(   ) A poluição e a destruição da natureza. 

(   ) Poluição dos rios. 

 

3. Marina passa por vários espaços durante a narrativa. Quais lugares aparecem nos três primeiros 

quadrinhos? 

 

4. Observe novamente os três primeiros quadrinhos prestando atenção às expressões de Marina. 

 

a) Como ela parece se sentir ao passar por esses lugares? 

b) Que recursos gráficos foram usados para expressar esses sentimentos? 

 

5. Marina viu várias cenas ao andar pela cidade. Que problemas ela encontrou pelo caminho? 



 

6. Marina vai a uma seção de achados e perdidos, o que produz o humor na história. O que Marina foi 

procurar pode ser encontrado em uma seção de achados e perdidos? Explique sua resposta. 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

ATIVIDADE: A REGIÃO SUL 

 

Ainda sobre a região Sul do Brasil, vamos organizar o aprendizado. Preste atenção ao esquema abaixo:                             

Observe com atenção: 

           

 

PARA ENTENDER MELHOR: 

 

 

 

VIZUALIZANDO O TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO: 

O QUE É: uma linha de referência imaginária 

(paralela) que está localizada no hemisfério sul da 

Terra localizada mais ao sul, onde a luz do sol cai 

verticalmente (completamente na vertical) uma vez 

por ano, fazendo alteração no clima. 

ONDE SE LOCALIZA: 

 Olhe na parte de baixo do mapa, encontrou 

a linha imaginária do Trópico de Capricórnio 

 Conseguiu visualizar a Região Sul 

 

Fonte da imagem e informações: https://pt.thpanorama.com/blog/ciencia/qu-es-el-trpico-de-capricornio.html 

 

 

Região 
Sul do 
Brasil 

Menor região em 
extensão territorial 

Possui apenas 03 
estados: 

Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. 

Está abaixo do Trópico 
de Capricórnio. Isso 

significa que, seu clima é 
diferente do restante do 
país, mais ameno (frio) 

https://pt.thpanorama.com/blog/ciencia/qu-es-el-trpico-de-capricornio.html


Visto isso, podemos dizer que essa localização interfere também no relevo desta região. Leia as 

informações abaixo: 

O RELEVO DA REGIÃO SUL 

 

O relevo da região Sul diminui de altitude no sentido leste-oeste. Com isso, alguns rios que nascem 

perto do oceano correm em direção ao interior, desaguando em outros rios. É uma região que se constitui 

de muitos planaltos com formações geológicas antigas, de terrenos sedimentares e cristalinos. 

A mais famosa serra do relevo sulista é a Serra do Mar, que está localizada desde o Rio de Janeiro 

até o sul do litoral de Santa Catarina. Essa serra é um divisor de águas, pois os rios que nascem a leste da 

serra correm para o oceano; já os que nascem a oeste correm para o interior do país. O pico mais alto do 

sul brasileiro está nessa serra: é o Pico do Paraná, com altitude de 1922 metros. 

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-sul.htm 

 

AGORA COPIE EM SEU CADERNO SOMENTE A RESPOSTA CERTA: 

1. O relevo da Região Sul é constituído por: 

a) Muitas serras 

b) Cerrados extensos 

c) Muitos planaltos 

2. O que acontece com os rios nesta região? 

a) Alguns rios nascem perto do oceano, correm em direção ao interior, desaguando em outros 

rios; 

b) Alguns rios nascem longe dos oceanos, correm em direção ao interior, desaguando em 

outros rios; 

c) Alguns rios nascem perto do oceano, correm em direção ao interior, desaguando no mar. 

3. A mais famosa serra do relevo sulista é a Serra do Mar, que está localizada: 

a) Desde o Rio de Janeiro até o norte do litoral de Santa Catarina 

b) Desde o Rio de Janeiro até o sul do litoral de Santa Catarina. 

c) Desde o Rio de janeiro até o leste do litoral de Santa Catarina. 

 

 

DISCIPLINA: HISTORIA 

ATIVIDADE: A REGIÃO SUL 

 

Na atividade desta semana, vamos aprofundar no processo histórico da Região Sul na formação 

cultural, falando um pouco sobre a ocupação da região. 

 

Leia o texto abaixo com atenção:  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/planaltos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-sul.htm


 

Até meados do século XVIII, 

povoavam o território da atual Região Sul, os 

portugueses e os luso brasileiros. Foi por 

volta de 1750, com as Missões Jesuítas que 

começara a se formar as cidades de São 

Borja, Santo Ângelo, São Miguel das Missões 

e São Nicolau, São Luís do Gonzaga, entre 

outras. A necessidade de abastecimento de 

couro e carne para a região das Minas Gerais 

incentivou o deslocamento de paulistas em 

busca do gado selvagem que vivia solto nos 

estados do sul. No início do século XIX, as 

áreas campestres da atual Região Sul, 

estavam ocupadas por criadores de gado, 

migrantes de origem paulista e imigrantes 

açorianos, (das ilhas de Açores a oeste de 

Portugal), atraídos pela concessão de terras, 

entraram nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

FONTE IMAGEM E TEXTO: https://www.todamateria.com.br/regiao-sul/ 

 

 

VAMOS INTERPRETAR O TEXTO. EM SEU CADERNO, RESPONDA AS QUESTÕES: 

1. O que incentivou o deslocamento de paulistas para a região Sul? 

2. Além de paulistas, quais outros migrantes ocuparam as áreas campestres desta região? 

3. Pesquise o que é “concessão de terras” e registre em seu caderno. 

 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

ATIVIDADE: A REGIÃO SUL 
 

Semana passada, falamos sobre a necessidade de uma boa alimentação e a necessidade da realização de 

atividades físicas pra que tenhamos uma vida saudável. Nesta semana, vamos falar sobre o sono. Você verá que dormir 

na medida certa, também faz parte dos hábitos saudáveis de vida. 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO: 

Hábitos saudáveis 

    Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura, e falar um pouco sobre o sono. 

Seja qual for seu gênero (dorminhoco ou sempre ligado) o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável 

e fazer exercícios físicos: dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. A falta de sono (ou o sono 

mal dormido) faz tanto estrago que a lista parece não ter fim: não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau 

humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. 

https://www.todamateria.com.br/regiao-sul/


    Problemas com o sono podem até interferir no desempenho na escola. O sono é tão importante que, a toda hora 

cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E, às vezes, uma pesquisa realizada do outro 

lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. Foi o que aconteceu numa escola na cidade de São Paulo, que 

resolveu transferir para o turno da tarde as aulas da 5ª série. Tudo porque uma cientista americana descobriu que os 

adolescentes precisam dormir mais do que quando crianças, em média, 9 horas e 15 minutos. Se eles acordam muito 

cedo para ir à escola, sem ter dormido o suficiente, acabam perdendo justamente a fase do sono que garante boa 

memória e aprendizado. E lá vem nota baixa! Se continuar assim, essa cientista americana vai virar a fada madrinha dos 

adolescentes preguiçosos… 

    A gente pode imaginar o cérebro como um computador, que no final do dia começa a ficar lento com tanta 

informação na memória. O sono vem para fazer uma faxina geral, “limpando” alguns arquivos desnecessários e abrindo 

espaço para novas informações. É durante a fase inicial do sono, que o cérebro organiza a memória recente do dia e 

restabelece o nível das substâncias químicas. Traduzindo: ai, que tranquilidade… 

TEXTO RETIRADO DO SITE: www.canalkids.com.br 

FONTE: https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-habitos-saudaveis-4o-ou-5o-ano/ 

 

AGORA RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO NO SEU CADERNO: 

1) Que tema aborda o texto? 

2) De acordo com o texto quais estragos trazem uma noite mal dormida? 

3) Por que em uma escola de São Paulo a 5ª série foi transferida para o período da tarde? 

4) O texto faz uma comparação entre o cérebro e o computador. Neste cenário qual é a função do sono: 

5) Você tem uma rotina de sono? Registre a hora que vai dormir e a hora que acorda, a partir disso, analise se sua rotina 

está adequada, considerando as informações do texto acima. 

 

 

 

 

https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-habitos-saudaveis-4o-ou-5o-ano/

