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 Olá, querido aluno (a)! 

 

Assim como na semana anterior, você encontrará no início de cada exercício 

uma imagem (legenda), que te ajudará a compreender como a atividade deve 

ser feita. Siga a legenda e bom estudo!  

 

 

 

   

Indica uma 

leitura a ser 

realizada. 

Indica que a 

atividade 

deve ser feita 

no caderno. 

Indica um 

desafio, 

questionamento. 

Indica que é 

preciso 

acessar o 

link para 

ouvir ou ver 

um vídeo. 

Indica que 

deve ser 

realizada 

uma 

atividade 

física. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: semana de 29/06 à 03/07/2020 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

ANO/CICLO: 4 º ano 

 

Esta ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA tem o objetivo de 

observarmos as sílabas tônicas e aprendermos que a maneira como 

pronunciamos as palavras, e suas sílabas tônicas podem classificá-las em 3 



categorias fonéticas. É uma atividade com proposta de estudo que parte de um 

texto e se complementa na realização dos exercícios. Bom trabalho!! 

 

 



 

Fonte: Buriti Mais: Português / organizadora Editora Moderna – 1ª edição – São 

Paulo: Moderna, 2017. 



LÍNGUA PORTUGUESA – ATIVIDADE 2 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: semana de 29/06 à 03/07/2020 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

ANO/CICLO: 4 º ano 

 

GRAMÁTICA: Substantivo: simples e composto. 

 

1 – Leia esta notícia. 

 

a) O que aconteceu ao bicho-preguiça? 

b) Observe aos substantivos em destaque na notícia. De quantas 

palavras eles são formados? 

2 – Escreva o nome de seis animais. 

a) Três nomes formados por apenas uma palavra. 

b) Três nomes formados por duas ou mais palavras. 

 

BICHO-PREGUIÇA É RESGATADO DE DENTRO DE UMA CASA EM SÃO 

SEBASTIÃO, SP 

[...] 

Um bicho-preguiça foi resgatado de dentro de uma casa, na tarde desta quinta-

feira (7), no bairro Camburi, em São Sebastião (SP). 

O resgate durou cerca de cinco minutos. [...] 

De acordo com o morador da casa, Francisco Elton da Costa, o animal caiu de 

cima do telhado e entrou na casa. 

[...] De acordo com a polícia, o animal não tinha ferimentos e estava tranquilo, 

mas se agarrou a uma cadeira para não sair da casa. O animal foi levado para a 

Polícia Ambiental e será solto na mata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: Buriti mais: português / organizadora Editora moderna – 1 edição – São 

Paulo: Moderna, 2017 

 

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: semana de 29/06 à 03/07/2020 

DISCIPLINA: Matemática 

A multiplicação é importante devido a seu uso social diário, utilizada na escola, 

trabalho, compras entre outros faz parte da vida de todos, portanto vamos 

desenvolver essa habilidade a partir de leituras, situações problema, vídeo aula 

e um conto sobre matemática. 

Na atividade passada estudamos sobre multiplicação, hoje vamos dar 

continuidade com o estudo a respeito do dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. 

Boa aula.  

ANO/CICLO: 4 º ano 

 

 

Leia o texto abaixo com atenção: 

Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo 

      Os numerais multiplicativos fazem referência ao número de vezes que uma 

determinada quantidade foi multiplicada, indicando um aumento proporcional 

desta mesma quantidade. Você já deve ter ouvido falar de dobro, triplo, 

quádruplo e quíntuplo, não é? Mas o que essas palavras significam de fato e 

como e quando são utilizadas? 

Dobro 

O substantivo simples é formado por uma só 

palavra. 

Exemplos: morador, telhado, animal. 

O substantivo composto é formado por duas ou mais 

palavras, ligadas ou não por hífen. 

Exemplos: bicho-preguiça, quinta-feira, passatempo, 

pé de moleque. 

A)  

 



      Imagine a seguinte situação: João tem uma caixa com 5 bombons e Maria 

tem o dobro. Isto quer dizer Maria tem quantos bombons em sua caixa? 

      Para descobrir a resposta, basta multiplicar a quantidade dos bombons da 

caixa de João por 2. Isto é, a quantidade de bombons de Maria é igual a 5 x 2 

=10. Logo, o dobro de 5 é 10. 

      O dobro de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 2. 

Triplo 

      Vamos imaginar que existem mais pessoas na turma de João e Maria, 

certo? João tem uma caixa com 3 lápis de cor, Maria tem o dobro e Juliana tem 

o triplo. Isto quer dizer que Juliana tem quantos lápis em sua caixa? Como 

vimos anteriormente, multiplicamos o número dado por 2 para acharmos o 

dobro, mas e o triplo? Para encontrarmos o triplo, basta multiplicarmos por 3. 

Isto é, o triplo de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 3. 

      Desta forma, temos que: João tem 3 lápis de cor; Maria tem 6 (o dobro); e 

Juliana tem 9 lápis de cor (o triplo de João). 

Quádruplo 

      Imagine o seguinte: João tem 2 bolas, Maria tem o dobro de bolas que João 

tem, Juliana tem o triplo de bolas que João tem e Rafael tem o quádruplo de 

bolas que João tem. 

      Rafael tem quantas bolas? 

      O quádruplo de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 

4. Sendo assim, se João tem 2 bolas e Rafael tem o quádruplo do número de 

bolas de João, temos que: 2 x 4 = 8 bolas. 

Quíntuplo 

      O quíntuplo de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 

5. Pense na seguinte situação: Márcia tem 3 bolinhas de gude; Júlia tem o 

dobro; Pedro tem o triplo de bolinhas de gude que Márcia tem; Jonas tem o 

quádruplo de bolinhas de gude que Márcia tem e Felipe tem o quíntuplo de 

bolinhas de gude que Márcia tem. 

Dessa forma, temos que: 

• Márcia = 3 bolinhas de gude; 

• Júlia = 3 x 2 = 6 (o dobro de Márcia); 

• Pedro = 3 x 3 = 9 (o triplo de Márcia); 

• Jonas = 3 x 4 = 12 (o quádruplo de Márcia); 



• Felipe = 3 x 5 = 15 (o quíntuplo de Márcia). 

Aprenda mais clicando no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jof85JHuqjg 

 

1) Copie as questões e resolva em seu caderno: 

 

a) O dobro de 48 =  

b) O triplo de 56 =  

c) O quádruplo de 15 =   

d) O quíntuplo de 20 =  

e) O dobro de 75 =  

 

2) Copie em seu caderno e resolva dobro e o triplo dos seguintes 

numerais: 

 

a) 19 =  

b) 28 =  

c) 25 =  

d) 57 =  

e) 100 =  

f) 44 =  

 

3) Copie e resolva as situações problema em seu caderno: 

  

 

a) Ganho R$480,00. Papai ganha o dobro do que eu ganho. Quanto o 

papai ganha? 

 

b) Mara tem 14 selos. Sueli tem o triplo dos selos de Mara mais 4. Quantos 

selos Sueli têm? 

https://www.youtube.com/watch?v=Jof85JHuqjg


c) Paguei R$170,00 por um par de chuteiras. Meu primo pagou o dobro 

dessa quantia por uma bola. Qual foi o preço da bola? 

d) Aninha tem 3 anos. Jéssica tem o quádruplo da idade de Aninha menos 

dois anos. Quantos anos Jéssica têm? 

 

Clique no link abaixo e leia uma divertida história 

https://www.obichinhodosaber.com/conto-historia-do-menino-do-

dobro-e-da-menina-do-triplo/ 

 

 

https://www.estudokids.com.br/dobro-triplo-quadruplo-e-quintuplo/ 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-dobro-

triplo-quadruplo-quintuplo-e-sextuplo-4o-ano/ 

 

 

HISTÓRIA 

 

 

 

 

Leia o texto: “A organização social dos grupos humanos” que se encontra em 

nosso livro: 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO 

DE 2020 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

É IMPORTANTE COMPREENDERA TRANSIÇÃO DA VIDA NÔMADE E AS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DOS GRUPOS HUMANOS. 

DANDO CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO 

ANTERIORMENTE, VAMOS COMPREENDER COMO OCORREU A FIXAÇÃO 

DOS GRUPOS HUMANOS E SEUS FORMATOS DE ORGANIZAÇÃO. 

BOA AULA! 

ANO/CICLO: 4º ANO 

https://www.obichinhodosaber.com/conto-historia-do-menino-do-dobro-e-da-menina-do-triplo/
https://www.obichinhodosaber.com/conto-historia-do-menino-do-dobro-e-da-menina-do-triplo/
https://www.estudokids.com.br/dobro-triplo-quadruplo-e-quintuplo/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-dobro-triplo-quadruplo-quintuplo-e-sextuplo-4o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-dobro-triplo-quadruplo-quintuplo-e-sextuplo-4o-ano/


 



Agora, em seu caderno responda as questões 7,8 e 9 que se 

encontram em nosso livro. 

 

Fonte: Buriti mais: História, 4º ano, páginas 34 e 35, organizadora: editora 

moderna, ed. 2017. 



GEOGRAFIA 

 

Atividade domiciliar direcionada: semana de 29/06 a 03/07 

Disciplina: Geografia 

Conhecer as principais características da hidrografia do Brasil contribui para a 

valorização e preservação da natureza. 

Desta forma, em consonância com o conteúdo programático, textos, ilustrações 

e atividades sobre a hidrografia do Brasil, conforme livro didático (PNLD), Buriti-

Mais-Geografia, adotado. 

Ano/ciclo: 4 º ano 

 

Leia os textos, observe as imagens e responda as questões em seu caderno. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 Fonte- livro didático Buriti Mais- (PNLD)-Geografia 4º Ano- p. 52 e 53 

 

CIÊNCIAS 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: semana de 29/06/2020 a 

03/07/2020 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

OBJETIVO: Estimular o desenvolvimento da experimentação, exercitar a 

curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão e a análise crítica, para elaborar e testar hipóteses. 

Conhecer como acontece o processo de evaporação da água e a possibilidade 

que esse processo traz, de desfazer misturas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:Hoje continuaremos estudando sobre misturas, como 

na semana passada! Vamos falar um pouco sobre o processo que faz o sal 

chegar à nossa panela, pra cozinharmos comidas gostosas!! 

ANO/CICLO: 4◦ ano/ ciclo II 

 

 

Misturas no dia a dia !!! 



Olá !!! E aí, como está sendo sua experiência com o sal e a água? Você tem 

observado o copo com a mistura que fizemos na semana passada? 

Pegue o copo com a experiência e observe o que aconteceu com a água em 

relação à marquinha que fizemos nele. 

Você notou que a água diminuiu? 

Por que será que isso aconteceu? Escreva sua opinião a respeito desse 

acontecimento no caderno. 

Nós professores também fizemos a experiência por aqui. 

Observe como está nosso copo: 

 

 

 

Repare que parte do sal está grudada nas laterais do copo e outra parte está 

depositada no fundo.  

Isso aconteceu porque a água que estava misturada com o sal evaporou. ( 

subiu pelo ar). 

 

Essa técnicade evaporação da águaé utilizada para separar o sal nas salinas, 

que são áreas onde o sal marinho é produzido.  

Nas salinas, a água do mar é encaminhada a tanques rasos onde ocorre o 

processo de evaporação. No final desse processo, obtém-se o sal, que usamos 

em nossas casas, inclusive esse aí que você usou na sua experiência. 



 

Salina em areia branca- Rio Grande do Norte 

O sal é usado para temperar comidas, mas também é usado para fins 

cosméticos ena fabricação de remédios. 

Um exemplo de remédio feito com sal é o SORO CASEIRO, que é uma 

mistura preparada com água, sal e açúcar,utilizada para combater a 

desidratação ou quando aparecem seus primeiros sintomas. 

Uma das principais causas da desidratação infantil é a diarreia. No entanto, é 

importante saber que o soro caseiro não vai interromper a diarreia, mas, sim, 

repor o líquido perdido pelo corpo. Por isso, além de tomar o soro, é necessário 

se alimentar adequadamente e procurar um médico. 

Para facilitar o preparo do soro caseiro, existem colheres-medida, que são 

distribuídas gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde. A colher-medida 

indica as quantidades de sal e açúcar que devem ser utilizadas para o preparo. 

Agora pense um pouco sobre as misturase escreva em seu caderno:  

Quais misturas você acha que foram necessárias para produzir esses 

elementos das fotos?. 



 

 

Caso você tenha acesso ao WhatsApp, receberá de nossa escola um vídeo 

com a professora Fernanda falando sobre essa experiência da mistura com o 

sal, a água e o processo de evaporação. Se o número que sua família deixou 

na escola para comunicação mudou, ligue na secretaria da escola (4049-6835) 

e peça para atualizar, assim, você entrará para a lista de transmissão que 

receberá o vídeo. Se não tiver acesso à esse aplicativo, não tem problema. O 

vídeo é apenas um complemento da nossa aula. 

Ainda não jogue fora sua mistura. Observe por mais alguns dias até que 

ocorra totalmente a evaporação da água, até restar somente o sal. Assim, ao 

final da experiência, você poderá devolver o sal ao saleiro de sua casa, para 

que sua família use-o no preparo dos alimentos! 

 

Vamos mais uma vez lembrar  de misturar muita água e sabão pra lavar 

sempre as mãos e as coisas que trazemos da rua, para afastar o contágio 

pelo Coronavírus!! 

 

FONTES: 

Livro: Novo Pitanguá Ciências – p. 55- 58. 

https://s3.amazonaws.com/igui-ecologia/wp-content/uploads/2016/11/SALINA-

em-Areia-Branca-no-Rio-Grande-do-Norte.jpg 

https://s3.amazonaws.com/igui-ecologia/wp-content/uploads/2016/11/SALINA-em-Areia-Branca-no-Rio-Grande-do-Norte.jpg
https://s3.amazonaws.com/igui-ecologia/wp-content/uploads/2016/11/SALINA-em-Areia-Branca-no-Rio-Grande-do-Norte.jpg


Educação Física – 4ºs anos  

OBSERVAÇÃO: PARA A REALIZAÇÃO DESTES JOGOS É IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE UM ADULTO 

PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA ATIVIDADE. 

OBJETIVOS: 

- ESTIMULAR QUE OS ALUNOS, NESTE MOMENTO CRÍTICO PELO QUAL PASSAMOS, 

PERCEBAM A NECESSIDADE DE SE MANTEREM ATIVOS EVITANDO O SEDENTARISMO; 

- ESTIMULAR A MELHORA DA CONSCIÊNCIA DO ESPAÇO TEMPO; 

- APRIMORAR A CAPACIDADE DE ATENÇÃO; 

 

           PARTE INICIAL: 

A) OBSERVE AS IMAGENS E REPARE QUE MUITOS DESTES 

EXERCÍCIOS REALIZAMOS EM NOSSAS AULAS NA QUADRA. 

ESCOLHA UM ESPAÇO EM SUA CASA E REALIZE CADA 

MOVIMENTO SEMPRE CONTANDO DEVAGAR ATÉ 20 (SEGUNDOS).  

B)  

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/ 

 

 

VAMOS REALIZAR AGORA UM JOGO CHAMADO “OVO NA CAIXA”: 

https://megabem.wordpress.com/2015/07/23/alongamentos-faceis-para-o-dia-a-dia/


C)  

D) O QUE VOCÊ VAI PRECISAR: 

E)  

• CAIXA DE OVOS; 

• BOLINHA DE PING PONG, OU DE DESODORANTE ROLL ON 

QUE JÁ TENHA ACABADO; SE NÃO TIVER NENHUMA DAS 

OPÇÕES ACIMA FAÇA COM BOLINHA DE PAPEL. AO INVÉS 

DE JOGAR PINGANDO A BOLA , VOCÊ JOGA DIRETO NA 

CAIXA. 

• CANETA OU CANETINHA; 

F)  

G) COMO SE JOGA: 

H)  

I) - ESTE JOGO VOCÊ PODE JOGAR SOZINHO OU ACOMPANHADO; 

J) - PEGUE A CAIXA DE OVO E NUMERE AS CAVIDADES; NO MEU 

CASO MINHA CAIXA VAI ATÉ 30, MAS VOCÊ PODE NUMERAR A 

SUA ATÉ AQUANTIDADE QUE TIVER. 

K)  VOCÊ PODE JOGAR COM UMA CAIXA SÓ OU COM DUAS, UMA 

PARA CADA JOGADOR; 

L)  

M) -APÓS NUMERAR E SÓ COMEÇAR O JOGO. CADA 

PARTICIPANTE FICA A CERTA DISTANCIA DA CAIXA ADVERSÁRIA. 

CADA JOGADOR TEM A SUA VEZ DE JOGAR A BOLINHA, 

TENTANDO ACERTAR A CAVIDADE/BURACO DA CAIXA DO SEU 



COMPANHEIRO DE JOGO. VOCÊ PODE JOGAR NA MESA, NO 

CHÃO, SENTADO OU  EM PÉ. 

N)   

O) -  

P)  

Q)  

R)  

S)  

T) ACERTANDO, VOCÊ VERIFICA QUAL FOI CAVIDADE/ NUMERO QUE 

CONSEGUIU ACERTAR E MARCA EM UMA FOLHA DE PAPEL A 

PONTUAÇÃO. NO FINAL DAS RODADAS, SOME A PONTUAÇÃO 

QUE CADA UM FEZ E VEJA QUEM FOI O VENCEDOR OU QUANTOS 

PONTOS CONSEGUIU REALIZAR;             

 

U) QUALQUER DÚVIDA EM RELAÇÃO A COMO BRINCAR, ASSISTA A 

ESSE VÍDEO.  

V)  

W)                                        https://youtu.be/tlcZUf3UA-Q 

   AGORA REGISTRE EM SEU CADERNO COMO FOI PARTICIPAR DESTA 

BRINCADEIRA E FAÇA UM DESENHO. 

https://youtu.be/tlcZUf3UA-Q


ARTE – 4º ANO 

SEMANA 12 

OLÁ ALUNO (A)! 

X) NESSA ATIVIDADE VAMOS APRECIAR ALGUMAS OBRAS DE UMA 

PESSOA INCRÍVEL E FAMOSA.  

Y)  

 VOCÊ CONHECE ALGUM PINTOR FAMOSO? 

 QUAL VOCÊ JÁ OUVIU FALAR? 

 E A PINTORA TARSILA DO AMARAL, VOCÊ CONHECE? 

Z)  

AA)   ABAIXO ESTÁ O LINK PARA VOCÊ ACESSAR E SABER UM 

POUCO SOBRE ELA! 

https://www.youtube.com/watch?v=ycPvPQ8c7TI&t=223s 

 GOSTOU DO VIDEO? ABAIXO UM RESUMO DA VIDA DE TARSILA DO 

AMARAL. 

BB)  

CC) TARSILA DO AMARAL (1886-1973) FOI UMA PINTORA E 

DESENHISTA BRASILEIRA. O QUADRO "ABAPORU" PINTADO EM 1928 É 

SUA OBRA MAIS CONHECIDA. JUNTO COM OS ESCRITORES OSWALD 

DE ANDRADE E RAUL BOPP, LANÇOU O MOVIMENTO 

"ANTROPOFÁGICO", QUE FOI O MAIS RADICAL DE TODOS OS 

MOVIMENTOS DO PERÍODO MODERNISTA. 

DD) Disponível em: https://www.ebiografia.com/tarsila_amaral/ 

EE)  

AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECEU UM POUQUINHO DA BIOGRAFIA DE 

TARSILA DO AMARAL, OBSERVE ALGUMAS OBRAS A SEGUIR: 

https://www.youtube.com/watch?v=ycPvPQ8c7TI&t=223s
https://www.ebiografia.com/tarsila_amaral/


 

CALMARIA II - TARSILA DO AMARAL  

 

 

AGARE - TARSILA DO AMARAL 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002016/0000023903.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000002016/0000023903.jpg


 

 

MAMOEIRO - TARSILA DO AMARAL 

 

 

 

FF) JÁ CONHECIA ALGUMA OBRA ACIMA? VAMOS ANALISÁ-LAS: 

GG)  

 EM SUA OPINIÃO, POR QUE ESSES QUADROS RECEBERAM TAIS 

NOMES? 

 O QUE VOCÊ VÊ NAS OBRAS DE TARSILA DO AMARAL? 

 AO OBSERVAR OS QUADROS, VOCÊ SE LEMBROU DE IMAGENS OU 

OBJETOS FAMILIARES? QUAIS? 

 QUAIS FIGURAS GEOMÉTRICAS VOCÊ RECONHECE NOS QUADROS 

DE TARSILA DO AMARAL? 

 QUE SEMELHANÇA E DIFERENÇAS VOCÊ PODE APONTAR ENTRE 

AS FIGURAS GEOMÉTRICAS QUE APARECEM NAS OBRAS? 

 



 FAÇA UM DESENHO COM ALGUMAS DAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

QUE IDENTIFICOU NAS OBRAS. DESENHE EM SEU CADERNO DE ARTE 

OU NA FOLHA DE PAPEL SULFITE.  

 


