
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
4º ano - SEMANA DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE: RESGATE DE BRINCADEIRAS TÍPICAS DAS FESTAS JUNINAS 

  

Vamos trabalhar e vivenciar algumas brincadeiras e jogos que são populares nas Festas Juninas. Tradicionais em todo o 

Brasil, essas brincadeiras são cada vez menos conhecidas nos centros urbanos, embora sejam super divertidas.  

ATENÇÃO, ATENÇÃO O ARRAIAR JÁ VAI COMEÇAR! 
 

Descrição da Atividade 

 
Então vamos conhecer e vivenciar essas brincadeiras e jogos que caracterizam esta festa popular. Logo abaixo você terá a 

oportunidade de escolher ou vivenciar as três atividades para brincar em casa, então escolha um local seguro e chame toda 

família para participar. Além disso, higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel antes e após as brincadeiras. Essa 

recomendação é importante para continuar se protegendo do vírus.   

 

 
 

Atividade: Brincadeiras e Jogos Populares 

 
1-Corrida do saco 

Consiste numa corrida onde os participantes devem pular dentro de um saco de estopa (sacos de tecido, sacos de batata ou 

de arroz, por exemplo. Ou você pode também enrolar um lençol de maneira que fique com as pernas presas). Quem atingir 

a reta final primeiro ganha a partida.  

 

 
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12886 

 

Dica do Professor: Vocês podem substituir o saco por uma fita, onde outro participante vai amarrar as pernas do jogador na 

altura do tornozelo, se não houver fita pode simplesmente juntar as duas pernas e pular desta forma até o final do percurso 

se soltar perde a corrida. Esta dica vale também para as demais atividades. Use a criatividade e a improvisação e substituía 

os demais materiais caso não possua em sua casa.     Boa diversão!!!                                           

 

2-Jogo das argolas 

Enchem-se com bolinhas de gude garrafas plásticas de refrigerante, e marca-se uma linha de arremesso em torno de 1,5 

metros de distância. Cada participante deverá receber argolas para as tentativas de acerto. Vence quem acertar o gargalo 

das garrafas com o maior número de argolas. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12886


 
 
Como confeccionar o jogo: Pra começar separe as garrafas limpas e enfeite cada uma com uma cor de fita adesiva diferente 

(ou sulfite pintado e colado com durex). Divida as bolinhas de gude entre as garrafas, que devem ficar pesadas para não 

tombarem na hora do jogo. Agora vamos fazer as argolas. Primeiramente, enrole uma folha de jornal. (Observação: Pode 

substituir as bolinhas de gude por areia, terra e até água). 

 

                                     
Fonte: https://www.pragentemiuda.org/2013/07/como-fazer-um-jogo-de-argola-com.html 

 
Depois de enrolada, torça-a e prenda uma extremidade à outra com fita adesiva. Passe uma fita adesiva de cada cor em 

cada argola. Você também pode misturá-las, como mandar a criatividade... Prenda-as bem, de modo que não se soltem na 

hora de brincar.  

 

3-Tomba lata 

Basta colocar várias latas empilhadas, em forma de triângulo. Os participantes tentam derrubar as latas atirando bolas 

feitas com meias. Vence quem derrubar mais latas. 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/48906345932816888/ 

 

Após o término desta atividade registre no caderno: 1 – Converse com os seus responsáveis, pais ou avós e pergunte se eles 
já brincaram de alguma destas brincadeiras e jogos? 2 - Quais atividades vocês escolheram brincar? 3 – Quais capacidades 
físicas que vocês precisaram para fazer as atividades propostas? Exemplo: Força, velocidade, resistência, flexibilidade ou 
Agilidade ou, todas as capacidades físicas. 

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

 

https://www.pragentemiuda.org/2013/07/como-fazer-um-jogo-de-argola-com.html
https://br.pinterest.com/pin/48906345932816888/
https://3.bp.blogspot.com/-BN1H-Ljh8tk/UddAyaIXH3I/AAAAAAAAjzk/FmwrVRvB_OA/s1600/pap2.jpg


 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

ATIVIDADE: LEITURA, GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO 

 

 

Realizar a leitura do texto observando a escrita das palavras. 

 

Dona Chiquinha, a mexeriqueira de Xique-Xique 

 

Era uma velhota novidadeira, boateira, tagarela, dona Chiquinha. 

O marido, seu Honório, era um homem sério, caladão, compenetrado. 

Os dois viviam brigando por causa dos mexericos de dona Chiquinha. 

- Ó Chiquinha - seu Honório dizia - deixe de ser enxerida, linguaruda, fuxiqueira! 

 
                                                                                                                                                

Você vive espalhando novidades, diz que diz que… 

  - Quem, eu? - ofendia-se dona Chiquinha. - Eu, não! Nunca que eu fui bisbilhoteira! Nunca contei segredo 

de ninguém! Em matéria de segredos eu sou um túmulo! 

  No outro dia era a mesma coisa: 

  - Mas Chiquinha de Deus! - seu Honório danava. - Como é que você foi contar a dona Gertrudes que o 

irmão dela disse a dona Mocinha que… 

  - Eu, Honório? Como é que você pode pensar que eu ia fazer uma coisa dessas? Eu já disse mais de um 

milhão de vezes… Eu sou um túmulo! 

  E tanto tretaram, e tanto brigaram que seu Honório resolveu montar uma  

armadilha para dona Chiquinha. 

Um dia ele trouxe para casa uma trouxa muito bem amarradinha que ele escondeu no armário. Dentro da trouxa havia 

um ovo bem grande de perua. 

 À noite seu Honório esperou que dona Chiquinha deitasse na cama e pegasse no sono. 

 Então ele trouxe o ovo pra cama e acordou dona Chiquinha aos gritos: 

 - Acorde, Chiquinha, olhe o que aconteceu! 

 - O que foi, o que foi Honório? 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Chiquinha, Chiquinha, olhe só! Eu botei um ovo! 

  Dona Chiquinha ficou espantada. 

  Seu Honório preveniu: 



- Veja lá, hein, Chiquinha. Não vá contar isso pra ninguém!                        

- Eu, Honório? Deus me livre! Eu sou incapaz de contar um segredo! Eu sou… 

- Já sei - interrompeu seu Honório. - Você é um túmulo! 

De manhã, como todos os dias, seu Honório foi trabalhar. 

Dona Chiquinha, já se sabe! Correu para casa da comadre para fuxicar. 

- Comadre, nem queira saber! - e contou tudinho para comadre, com uma porção de detalhes, que era pra história 

ficar mais interessante. E naturalmente pediu à comadre o maior segredo. A comadre, dona Trudinha, respondeu 

ofendida: 

- Mas é claro, Chiquinha, é claro que eu guardo segredo! Eu sou um túmulo! 

No que dona Chiquinha saiu, a comadre, já se sabe! Correu para casa da irmã dela. 

Assim, o dia todo, aquela história tão absurda foi contada de casa em casa, por toda a cidade. 

E, quem conta um conto, aumenta um ponto… 

Quanto o coitado do seu Honório chegou em casa à noite, havia uma multidão na porta dele. Ele até assustou, 

pensando que tivesse acontecido alguma coisa com sua mulher! 
 

                                            
 

Então ele encontrou um conhecido e perguntou o que havia.  

- Pois você não sabe? Aí na sua rua tem um sujeito que bota ovos à noite. Dizem que só essa noite ele botou pra mais 

de três dúzias… 

  Seu Honório não sabia se ria ou se chorava. 

  De longe, ele viu dona Chiquinha, toda atrapalhada, tentando explicar o caso como ela podia… 

  Ele então resolveu ficar fora por uns tempos e deixar que a mulher se arranjasse como pudesse. 

  Quando ele voltou, dona Chiquinha nem tocou no assunto. E nunca mais, dona Chiquinha saiu mexericando 

pelo Xique-Xique. 

 
 Fonte: Ruth Rocha. O velho, o menino e o burro e outras histórias caipiras. São Paulo: Salamandra, 2010. p. 33-45 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Leia novamente as palavras destacadas no texto. 

 

Chiquinha mexericos deixe enxerida fuxiqueira trouxa 

fuxicar chegou chorava mexericando Xique-Xique  

  

Você percebeu que algumas escrevemos com  X e outras usamos CH? 



 
Fonte: https://br.freepik.com/ 

 

 

Regras de uso da letra X 
 

1. Depois de ditongos (duas vogais pertencentes à  

mesma sílaba). 

Exemplos: caixa, frouxo, deixar, queixa, paixão, 

faixa, desleixo, rouxinol, baixo, baixe, eixo, 

abaixo. 

  

2. Quando a primeira sílaba da palavra é EN. 
 

Exemplos: enxurrada, enxotar, enxugar, enxada, 

enxergar, enxofre, engraxar, enxaqueca, enxerto, 

enxame, enxoval. 

Atenção: Existem algumas exceções, como as palavras enchente e encher não seguem o mesmo processo, pois são 
derivadas de cheio.O mesmo acontece com encharcar, que vem de charco e enchapelar, derivada de chapéu. 

 

3. Palavras de origem indígena ou africana e palavras  

aportuguesadas. 

Exemplos: xavante, xingar, xará, 

xampu, Xangai. 

  

4. Após a sílaba ME. Exemplos: mexilhão, mexer, mexerica, mexerico,  

mexicano, remexer. 

 Para escrever corretamente essas palavras e outras você pode recorrer ao dicionário, sempre que tiver dúvidas. 
 

 

 

 

https://br.freepik.com/


DISCIPLINA: ARTE 

 

Descrição da atividade: Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com a temática da Festa Junina, destacando os aspectos 

culturais desta festividade. Vamos abordar nesta atividade um personagem bem conhecido que é o espantalho. Vamos 

observar alguns espantalhos pintados pelo Artista Candido Portinari, esse personagem que costuma ficar nas plantações 

para espantar os pássaros e não comer as sementes, fez parte da infância de Candido Portinari, e as suas pinturas deram 

origem a sua série de Espantalhos. Vamos observar as imagens.  

 

  
 
 
ATIVIDADE: Agora que vocês já olharam e puderam perceber os detalhes, as cores, o ambiente, cenário etc. Vamos por a 

mão na massa, vamos fazer um espantalho bem bonito e criativo. Pensando no cenário que são representados nas festas 

que fazem parte da cultura de nosso país. Veja o que você tem em sua casa que possa ser utilizado para fazer esse 

espantalho, seja criativo e original, deixo uma dica para vocês: procurem roupas velhas, que não usem mais, retalhos, 

chapéu de palha, pedaços de estopa, enfim, todo material servirá para você criar o seu espantalho.  

 

Aqui segue alguns modelos para você se inspirar.  

Você também pode desenhar se preferir! 

                                 
 
Não se esqueçam de registrar e guardar as atividades que estão fazendo, pois você levará para escola quando voltarmos. 
 
Sugestão: Aqui segue um vídeo do Quintal da Cultura para você conhecer um pouco da vida do Pintor Candido Portinari. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA 
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70&t=10s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70&t=10s


Referêencias:  
https://images.app.goo.gl/1FyxTuU4b9JZaVrb9 
https://images.app.goo.gl/az8okNHok8qonxC59 

https://images.app.goo.gl/f55Zjr6UDZYR5ELTA 
https://images.app.goo.gl/iYc12LSFhvYCNciv5 
https://images.app.goo.gl/jwD5pMtKtHLiQMh18 

 

 
 
 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

ATIVIDADE: SITUAÇÕES PROBLEMAS 

 

Pra começar a entrar no clima, vamos realizar algumas atividades matemáticas. 

                                                                  

1. Lucas quer enfeitar a garagem de sua casa com bandeirinhas coloridas.  

 

a. A garagem da casa de Lucas é quadrada. Cada parede tem 3 metros de comprimento. Quantos 
metros de barbante serão necessários para fazer os varais de bandeirinhas, sabendo-se que ele quer 
colocar um varal em cada parede? 

 
 
 
 
 

 

b. Se em cada varal cabem 25 bandeirinhas e Lucas quer fazer 4 varais, quantas bandeirinhas serão 
necessárias para decorar sua garagem?  

 
 
 
 
 

 

2.  A mãe de Lucas vai fazer bolo de fubá para a festa, mas a família de Lucas é grande e será necessário 

fazer 4 receitas. Como ficaria a receita? Copie a receita em seu caderno com os ingredientes necessários.  

   https://br.pinterest.com/ 

https://images.app.goo.gl/1FyxTuU4b9JZaVrb9
https://images.app.goo.gl/az8okNHok8qonxC59
https://images.app.goo.gl/f55Zjr6UDZYR5ELTA
https://images.app.goo.gl/iYc12LSFhvYCNciv5
https://images.app.goo.gl/jwD5pMtKtHLiQMh18
https://br.pinterest.com/


3.  Observe o preço de alguns ingredientes necessários para fazer o bolo: 

Ingredientes Preço 

ovos R$ 6,00 (dúzia) 

óleo R$ 4,00 (litro) 

açúcar R$ 2,50 (kg) 

farinha de trigo R$ 3,80 (kg) 

leite R$ 3,20 (litro) 

fermento em pó R$ 2,90 (embalagem) 

 

a. Sabendo-se que a mãe de Lucas comprou um item de cada produto da lista para fazer o bolo, quanto ela 
gastará no mercado? 

 
 

 

 

b. A mãe de Lucas levou R$ 50,00 ao mercado para fazer as compras. Foi suficiente? Sobrou troco? Quanto? 

 
 
 
 

 

4.  Faça em seu caderno, um desenho bem bonito e colorido da festa de Lucas. 

http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos 
 

Até a próxima !!!   
 

 

http://www.pintarcolorir.com.br/desenhos/festa-junina-para-colorir/


DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

ATIVIDADE: RELEVO 

 
Antes de avançarmos no aprendizado sobre a Região Sul do Brasil, vamos conhecer mais um pouco sobre o 

relevo desta região, detalhar mais e assim, tentar deixar menos dúvidas possíveis. Faça as atividades propostas a 

seguir com atenção e, vá anotando em seu caderno possíveis dúvidas que possam surgir durante a leitura. Para isso, 

tenha em mãos caderno, lápis e borracha. 

                               Vamos relembrar, através da imagem abaixo, o que é cada descrição de relevo: 

 

FONTE DA IMAGEM: https://geografianewtonalmeida.blogspot.com/ 

   

       A partir da visualização desta imagem, você conseguirá identificar as características citadas no breve texto que 

você lerá a seguir: 

RELEVO DA REGIÃO SUL 

As unidades de relevo que estão presentes na Região Sul do Brasil são:  

 Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste; 

 Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná;  

 Planalto Sul-Rio-Grandense;  

 Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná; 

 Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense;  

 Planície das Lagoas dos Patos e Mirim.                                    FONTE: https://www.estudokids.com.br/regiao-sul/ 

 

ATIVIDADE: Após estas informações, pesquise na internet sobre quais dessas unidades de relevo são 

presentes nos estados desta região, ou seja, dos 03 estados. Você deve jogar na barra de busca do Google “qual o 

relevo predominante nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul” e anotar em seu caderno. Não 

precisa fazer um texto, somente o nome da unidade de relevo em frente ao estado correspondente. 

 

https://geografianewtonalmeida.blogspot.com/
https://www.estudokids.com.br/relevo/
https://www.estudokids.com.br/regiao-sul/


DISCIPLINA: HISTÓRIA 

ATIVIDADE: LEITURA, ESTUDO E INTERPRETAÇÃO 

 
 

      Nesta semana, faremos um paralelo entre o nosso projeto sobre “Africanidades” e a região atual de estudo, a 

Região Sul. Sendo assim, vamos observar na atividade abaixo como foi a chegada do negro no sul do Brasil e como foi 

o trabalho escravo durante o período colonial. 

       Leia com atenção:  

NEGRO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Os negros entraram no Rio Grande do Sul com os primeiros casais povoadores de Rio Grande e com alguns oficiais 

militares, na condição de escravos. Mais tarde, alguns estancieiros, donos de sesmarias, também trouxeram 

escravos. Nas estâncias o trabalho escravo restringia-se às lides domésticas e às lavouras. Os negros abasteciam a 

casa de água, lenha, ordenha de leite, cuidavam dos animais domésticos, plantavam, cozinhavam, lavavam roupa e 

cuidavam da limpeza, organização e abastecimento da casa do senhor da estância. Os primeiros estancieiros do Rio 

Grande do Sul não utilizavam o negro como peão, pois poucos índios e mestiços davam conta do serviço com o 

gado, junto com o patrão. Além disso, não se aceitava que a atividade campeira exercida pelo senhor branco fosse 

praticada por escravos. Só depois de muitos anos, com a mão de obra indígena escassa, é que o negro passou às 

lides campeiras, acompanhando seu senhor e tornando-se ótimo peão. Vale salientar, também, que no principio o 

peão negro não usava o cavalo, para não facilitar uma provável fuga e não ficar em igualdade com os peões brancos 

e o seu senhor. Na agricultura, os açorianos apelaram para o trabalho do negro, na derrubada das matas e na 

abertura de estradas, bem como nas plantações de trigo. 

FONTE: https://historia-do-rio-grande-do-sul.webnode.com/negro-no-rio-grande-do-sul/ 

 

 

ATIVIDADE 01: Procure no dicionário, ou na internet, o significado das palavras abaixo, e escreva no seu caderno: 

a) SESMARIA: 

b) LIDES: 

c) ESTÂNCIAS: 

d) ESTANCIEIROS: 

 

ATIVIDADE 02: Vamos interpretar o texto. Em seu caderno, responda as questões: 

 

1. Onde os negros trabalhavam e o que faziam? 

2. Por que os negros, no inicio, não trabalhavam no campo? O que aconteceu para que fossem levados a esse 

trabalho? 

3. Mesmo trabalhando no campo, o negro não podia utilizar cavalos. Porque eram impedidos disso? 

 

 

 

 

https://historia-do-rio-grande-do-sul.webnode.com/negro-no-rio-grande-do-sul/


DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

ATIVIDADE: HÁBITOS SAUDÁVEIS 

 

Durante as últimas semanas estamos falando sobre hábitos saudáveis, sendo assim, para fechar este 

conteúdo, leia um trecho da letra da música “Comida” do grupo Titãs: 

                                                                             Comida 

Titãs 

Composição: Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto 

Bebida é água 

Comida é pasto 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida, diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída para qualquer parte 

 

A gente não quer só comida 

A gente quer bebida, diversão, balé 

A gente não quer só comida 

A gente quer a vida como a vida quer 

 

Bebida é água 

Comida é pasto 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê? 

 

FONTE: https://www.letras.mus.br/titas/91453/ 

 

ATIVIDADE: Esta semana faremos uma conversa. Escolha uma ou duas pessoas da sua casa, leiam a música junto e 

façam uma lista do que é importante e não pode faltar na família de vocês para que tenham uma vida feliz, e quais 

hábitos saudáveis vocês utilizam, ou aprenderam com as aulas. Registre em seu caderno. 

             Após essa lista feita, faça um desenho onde os itens da lista, e claro, sua família, estejam nele. 

 

Se tiver a oportunidade, ouça a música no youtube pelo link abaixo: 

https://youtu.be/Dcb8pZgysHM 

Copie o link e jogue na barra de pesquisas. 

https://www.letras.mus.br/titas/91453/
https://youtu.be/Dcb8pZgysHM


 


