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         Atividade remota para os 4º anos - semana de 13/07 até 17/07 

Senhores pais: 

Dando continuidade aos esforços de todos no combate a pandemia, 
seguimos em nossa reorganização de trabalho e aos processos de 
aprendizagem.  

É importante manter uma rotina para estudos (momento específico para 
realizar as atividades junto às crianças), permitindo que elas realizem suas 
tarefas de maneira mais autônoma possível (ajudar: sempre, fazer a lição por 
ela: não).  

Esperamos nos ver em breve, pois assim como vocês também estamos 

com saudades da nossa rotina escolar. Até lá, continuem firmes nos cuidados 

para a não contaminação por corona vírus. 

 

PORTUGUÊS 

Identificando-se como parte integrante da cultura africana, vamos refletir 

as contribuições de um povo, da qual fazemos parte, para valorizar, respeitar e 

conscientizar-se de uma luta que ainda existe nos dias de hoje e que também 

é nossa, através de habilidades linguísticas de leitura e interpretação. 

 

 
https://www.criandocomapego.com/lendas-africanas-para-as-criancas/ 

 
As contribuições dos povos africanos estão por 

toda parte, entremeados à cultura brasileira. Os 

africanos nos ensinaram arte,novas palavras, modos 

de cozinhar, pratos saborosos, ritmos, danças, 

gingados...e nos mostraram o que é a dignidade de 

um povo mesmo dominado e oprimido. 

                                                  

 Adson Vasconcelos 

 

https://www.criandocomapego.com/lendas-africanas-para-as-criancas/
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Leitura: 

 

MOVIMENTO DA NEGRITUDE 

A poesia africana, a partir de 1930, apresentou características que a 

tornaram importante na divulgação da consciência negra, em virtude do 

movimento e que revolucionou a África e os países que tinham como 

elementos formadores homens de origem africana. Trata-se do Movimento da 

Negritude. A negritude exerceu o papel de mobilizador para que os negros 

ganhassem confiança em suas próprias forças e partissem, naquele primeiro 

momento, no resgate de sua cultura. 

Esse movimento cultural atingiu as nações africanas de língua 

portuguesa: Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné 

Bissau. A literatura desses países, a poesia em particular, partiu para mostrar o 

que os seus intelectuais faziam em termos de cultura e qual o vínculo dos 

escritos com o ser negro, o ser africano, como um protesto o movimento 

devolveu aos negros a consciência de si mesmos e o início de uma luta que 

existe ainda nos dias de hoje. 

 

Atividade no caderno 

 

 
1- Copie no caderno trecho retirado do texto completando as palavras 

que faltam. 

 

 

A-  A negritude exerceu o papel de mobilizador para que os negros 

ganhassem ____________ em suas próprias forças e partissem, 

naquele primeiro momento, no ____________e de sua cultura.  

 

 

B-  (...) como um protesto o movimento devolveu aos ____________ a 

__________ de si mesmos e o início de uma luta que existe ainda 

nos dias de hoje. 
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Leia a poesia abaixo e responda as perguntas: 

 
https://luciellenassis.wordpress.com/2015/08/07/o-pequeno-principe-preto/ 

 

Atividade no caderno 
 

1- Fazendo uma reflexão dentro do que aprendemos com o tema das 

últimas atividades, leia a terceira estrofe e responda de onde acha que o 

príncipe veio? 

 

2- O que você acha da última estrofe? Comente! 

Para que um dia as histórias 
Possam ter cor diferente 

Uma cor que também é bela 
Uma cor que traduza a gente! 

-

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

https://luciellenassis.wordpress.com/2015/08/07/o-pequeno-principe-preto/
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Leia o texto abaixo e responda as perguntas: 

 
https://www.facebook.com/malamalenga/photos/a.928070380568485/928070460568477/?type=3 

 

Atividade no caderno  

A) Retire do texto as palavras escritas no plural. 

Exemplo: Contos 

B) Faça a ilustração (desenho)da primeira estrofe: 

“O jardim dos contos de fada cobre todos os lugares do planeta e em 

cada lugar onde se encontra as cores deste lugar ele representa. 

Assim, se na África existirem fadas, elas serão todas pretas!” 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/malamalenga/photos/a.928070380568485/928070460568477/?type=3
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https://br.pinterest.com/pin/591660469767090005/?nic_v1=1aTkIVSnJ2M0vi6OhVcugCh5t%2F
4JguZQuPjM4UCHBDaAQj0yvXOo7K2B9JsWTYFW%2BD 

 

Para serem aceitas na sociedade, durante muito tempo, as mulheres 

negras tinham que se descaracterizar. Elas eram vítimas de padrões brancos, 

sentiam que não podiam assumir sua natureza e se viam obrigadas a alisar o 

cabelo, pois o entendimento era de que apenas o cabelo liso e grande era 

bonito.    

Assumir os cabelos naturais é um fator de transformação, é um ato 

político, de buscar liberdade em relação a sua autoestima, empoderamento e 

enfrentamento do preconceito que sofreram durante a vida não só devido à 

textura do cabelo, mas, sobretudo, pela cor de pele. 

 

Atividade no caderno  

1- O que você acha do racismo existente no Brasil?  

2- Você já viveu alguma forma de preconceito ou viu alguém vivenciar? 

Explique! 

MAS O QUE É EMPODERAMENTO NEGRO? 

Empoderamento refere-se à mudanças sociais num aspecto antirracista, 

elitista e sexista  por meio das mudanças sociais e consciências individuais. O 

empoderamento significa ter consciência dos problemas que aflige diretamente 

as(os) negras(os) e criar alternativas para combatê-los. O empoderamento tem 

significado coletivo, se trata de empoderar a si e aos outros e colocar as 

mulheres negras como sujeitas ativas de mudança. (Definição inspirada 

em Djamila Ribeiro) 

Atividade no caderno  

Pesquise: O que é e como posso ser antirracista?  

https://br.pinterest.com/pin/591660469767090005/?nic_v1=1aTkIVSnJ2M0vi6OhVcugCh5t%2F4JguZQuPjM4UCHBDaAQj0yvXOo7K2B9JsWTYFW%2BD
https://br.pinterest.com/pin/591660469767090005/?nic_v1=1aTkIVSnJ2M0vi6OhVcugCh5t%2F4JguZQuPjM4UCHBDaAQj0yvXOo7K2B9JsWTYFW%2BD
http://www.portalmulherexecutiva.com.br/o-empoderamento-necessario-19840
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Seguem orientações para a leitura a ser realizada 
em dois dias da semana: 

 

1- Em um dia da semana você deve escolher algo para ler: poesia, contos de 

fada, fábulas, letras de músicas, textos informativos, etc; 

2- Escolha um local confortável e agradável para realizar a leitura; 

3- Ler o texto em voz alta para exercitar: você pode ler para seus pais, irmãos 

ou para você mesmo; 

4- Para melhor organização, pegue seu caderno e realize os registros que 

serão pedidos a seguir: data; título; o assunto do texto; sua opinião sobre o texto; 

bibliografia: nome do livro que usou, jornal, revista, site, youtube ou outros. 

Ao final você pode desenhar, pintar ou fazer uma colagem da história. 

 

 

INTERDISCIPLINAR 
 

  
https://www.casablancaturismo.com.b 

Nessa semana daremos continuidade os estudos sobre a África, mas 

agora com o foco na Flora e sua diversidade. Veremos também uma música 

que conta sobre uma arvore que veio da África para nosso país. 

 

     Conheceremos os tipos de vegetação do continente africano através 

de textos informativos, Música, ilustrações, leituras e interpretação.  
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A Vegetação na África 

 

  

  

  

  

  

Atividades no caderno 

 

1) Pesquise os significados das palavras e escreva em seu caderno:  

Densa, Imponente, Porte. 

2) Quais são os tipos de vegetação da África? 

3) Qual vegetação você acha que é mais conhecida na África? E por que 

você acha que é essa? 

 

 

 

Equatorial- As floretas equatoriais são conhecidas pela 
sua vegetação densa e imponentes árvores que podem 
atingir até 60 metros de altura, com copas largas e 
preenchidas. 

Tropical- A vegetação dominante é a savana, formada por 
árvores espaçadas e vegetação rasteiras como capins. É lá 
também que vivem os famosos animais mamíferos africanos. 

Mediterrâneo- Mediterrâneo- Nessas áreas, as plantas 
são mais arbustivas, apresentam pequenos porte e são 
espaçadas.  

Temperado- Nas áreas em que o clima é mais frio, 

desenvolvem-se as savanas, enquanto nas áreas onde as 

temperaturas tendem a cair predomina a vegetação de altitude, 

com pequenos portes como as gramíneas e pequenos arbustos. 

Semiárido- A vegetação predominante são as estepes, 

compostas por gramíneas, arbustos e pouquíssimas árvores. 

Desértico- Os lugares são cobertos por dunas de areia e solos 

pedregosos com formações de cactos, palmeiras e plantas 

rasteiras. Outro fato a ser destacado é que é comum termos 

animais adaptados ao clima rigoroso, como o camelo. 
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Leia a letra da música a seguir: 

 

 
 https://viradadaconsciencia.com.br/ 

 

Baobá 

Conheci uma linda árvore 
Que não existia aqui 
Ela veio lá da África 

E começou a se expandir 
Eu só conhecia a lenda 
Que poderia imaginar 

Que uma semente tão pequena 
Brotaria um baobá 

 
Refrão 
Baobá  

Semente lá da África 
Baobá 

Brotou no meu coração 
Baobá 

Aqui também é sua casa 
Baobá 

Pra ti canto essa canção 
 
 

Ouvi contar uma história 
Que no dia da criação 
O Baobá por falatório 

Foi alvo de uma maldição 
Foi arrancado do lugar 

E replantado ao contrário 
Hoje é um ser peculiar 
E muito extraordinário 

 
Refrão 

 
Quando ele é apenas uma semente  

Ele é tão pequenininho 
Que não dá nem pra notar 

Com o tempo ele vai crescendo 

Os seus galhos revelando 
A força que tem pra lutar 

 
Refrão 

 
 

Anderson Augusto Bezerra  
& Sandra Moraes

 
 

 

 

Atividade no caderno 

 

1) O que é um Baobá? 

2) De onde veio o Baobá? 

3) Qual foi a maldição do Baobá? 

4) Faça o desenho do Baobá semente e depois ele já grande. 

Se quiser e puder ouça a música, dance, cante, nós fazemos bem: 

https://youtu.be/kkh-XHIMoYM 
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MATEMÁTICA 

Até hoje, temos influências da África no Brasil, como na religião 

(umbanda e candomblé), na música (samba e maxixe), no vocabulário (as 

palavras caçula e cafuné, são angolanas) e, claro, na culinária.  

Hoje, vamos conhecer alguns pratos típicos da África e ao final, teremos 

duas receitas para observarmos e refletirmos sobre as quantidades utilizadas, 

as medidas de capacidade e de massa, o tempo de preparo, o tempo de 

cozimento, entre outras coisas. Estamos reforçando o que já vimos na semana 

anterior de medidas de capacidade e de massa. 

Feijoada 

 
https://pixabay.com/pt/photos/guisado-de-

feij%C3%A3o-feij%C3%A3o-preto-
5181831/ 

Esse prato se originou nas 
senzalas. Os melhores cortes da 
carne iam para a mesa dos 
senhores de engenho, enquanto 
que os escravos ficavam com as 
“sobras” da carne, como pés, 
orelhas, linguiça e carne seca, que 
eram cozinhados com feijão preto 
em um grande caldeirão, originando 
desta forma a feijoada! 

Acarajé 

 
https://truffle-assets.imgix.net/14bd9e85-

acaraje_l_thumb.jpg 

 

O acarajé é um dos pratos 
mais típicos da Bahia, foi inventado 
a partir da massa de feijão fradinho, 
cebola, sal e azeite de dendê. 
Também pode ser servido com a 
pimenta baiana, camarão seco, 
vatapá ou caruru. 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pt/photos/guisado-de-feij%C3%A3o-feij%C3%A3o-preto-5181831/
https://pixabay.com/pt/photos/guisado-de-feij%C3%A3o-feij%C3%A3o-preto-5181831/
https://pixabay.com/pt/photos/guisado-de-feij%C3%A3o-feij%C3%A3o-preto-5181831/
https://truffle-assets.imgix.net/14bd9e85-acaraje_l_thumb.jpg
https://truffle-assets.imgix.net/14bd9e85-acaraje_l_thumb.jpg
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Cuscuz 

 
https://geonauta.com.br/upload/images/Cus

cuz_paulista-1.jpg 

O cuscuz é feito de sêmola 
amassada à mão com água, até se 
transformar em pequenos grãos que 
são cozidos em uma cuscuzeira no 
vapor. No Brasil, podemos 
encontrar diferentes variações 
receitas criadas a partir do cuscuz, 
como o cuscuz mineiro, o paulista e 
outros. 

 

 

 

Farofa 

 
https://blog.sonoma.com.br/wp-

content/uploads/2019/09/receita-de-farofa-
africana.jpg 

Você com certeza já deve ter 
experimentado! Ela está presente 
em quase todos os churrascos. A 
farofa, do quimbundo “falofa” 
também teve sua origem na era 
colonial, após o plantio da 
mandioca, grande responsável pela 
iguaria. 

Popular no Brasil, 
acompanha carnes assadas e suas 
receitas, claro, foram evoluindo com 
os anos. A farofa, do quimbundo 
“falofa” também teve sua origem na 
era colonial, após o plantio da 
mandioca, grande responsável pela 
iguaria. 

 

Quibebe 

 
https://blog.sonoma.com.br/wp-content/uploads/2019/09/receita-de-quibebe.jpg 

O quibebe é uma espécie de purê de abóbora delicioso e que serve 
como acompanhamento para carnes em geral. O termo quibebe é originário da 
língua africana quimbundo, falada no noroeste de Angola. 

https://geonauta.com.br/upload/images/Cuscuz_paulista-1.jpg
https://geonauta.com.br/upload/images/Cuscuz_paulista-1.jpg
https://blog.sonoma.com.br/wp-content/uploads/2019/09/receita-de-farofa-africana.jpg
https://blog.sonoma.com.br/wp-content/uploads/2019/09/receita-de-farofa-africana.jpg
https://blog.sonoma.com.br/wp-content/uploads/2019/09/receita-de-farofa-africana.jpg
https://blog.sonoma.com.br/wp-content/uploads/2019/09/receita-de-quibebe.jpg
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INGREDIENTES 
1kg de abóbora de pescoço cortada em cubos 
1 cebola pequena 
2 dentes de alho 
3 colheres (sopa) de óleo ou azeite 
1 colher (chá) de sal 
Salsinha a gosto 
 
Tempo de preparo: 40 minutos 
Rendimento: 4 porções 
 
PREPARO 

1- Descasque e corte a abóbora em pedaços médios de cerca de 2 cm. 
Descasque e pique fino os dentes de alho e a cebola. 

2- Em uma frigideira grande (ou panela) coloque o azeite, o alho e a cebola 
ao fogo médio – isso diminui a chance de queimar o alho. Refogue por 1 
minuto, só para perfumar. 

3- Junte os cubos de abóbora, tempere com o sal e deixe cozinhar, 
mexendo de vez em quando, por cerca de 10 minutos ou até a abóbora 
começar a ficar macia. Tampe a frigideira e deixe a abóbora cozinhar 
abafada, por 5 minutos – ela vai soltar líquido e ficar bem macia, quase 
desmanchando. 

4- Retire a tampa e mexa por mais alguns minutos, pressionando com as 
costas da colher de pau, para desmanchar os pedaços de abóbora até 
ela virar um purê. Desligue o fogo, coloque o quibebe numa travessa de 
vidro, coloque a salsinha a gosto e sirva a seguir.  

 
CANJICA 

 

 
http://www.rbsdirect.com.br/imagesrc/24801843.jpg?w=640 

 
INGREDIENTES 
1 xícara (chá) de canjica branca 
7 xícaras (chá) de água 
2 xícaras (chá) de leite 
1 xícara (chá) de açúcar 
3 cravos da índia 
1 pedaço pequeno de canela em pau 
1/2 xícara (chá) de leite de coco 
 
Tempo de preparo: 40 minutos 
Rendimento: até 8 porções 

http://www.rbsdirect.com.br/imagesrc/24801843.jpg?w=640


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
EMEB JORGE AMADO 

 ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – 4º ANO – CICLO 1 
 

PREPARO 
1- A canjica deve ficar de molho por 6 horas. Escorra e coloque em uma 

panela de pressão. Adicione a água, tampe e cozinhe por 20 minutos, 
contados a partir do início da pressão.  

2- Desligue o fogo e deixe sair todo o vapor, reserve uma xícara (chá) da 
água do cozimento e escorra o restante.  

3- Em uma panela, acrescente o milho de canjica cozido, a água do 
cozimento reservada, o leite, o açúcar, o cravo e a canela.  

4- Deixe cozinhar em fogo médio até o caldo começar a engrossar. 
Acrescente o leite de coco e deixe apurar por mais 2 minutos.  

5- Sirva quente ou frio. Sugestão: Experimente servir com coco seco 
ralado, amendoim torrado ou polvilhado com canela. 

Ingredientes típicos dos africanos: 

Legumes Carnes Plantas Outras 
comidas 
típicas: 

Batata doce 
Quiabo 

Mandioca 
Amendoins 

Repolho 
 

Frango 
Carne de porco 

Bife 
Variedade de 
peixes locais 

 

Alho 
Pimenta Malagueta 

Cravos-da-índia 
Pimenta Preta 
Cardamomo 

Noz-Moscada 
Curcuma 
Arroz Mix 

Caril em pó 

Limão 
Arroz 

Melancia 

Não são apenas esses alimentos, temos também o azeite de dendê 
(típico tempero da culinária baiana), frutas como coco, banana, especiarias 
como café e pimenta, também são originários da África! Esta é uma pequena 
amostra da culinária africana, que é tão rica e diversa quanto a extensão de 
seu território. 

ATIVIDADE: Após a leitura dessas curiosidades em relação aos pratos que 
tiveram influências da África, vamos pensar nas receitas do quibebe e da 
canjica e observar o que podemos encontrar que está relacionado à 
Matemática. Se tiver como fazer em casa, peça a ajuda de um adulto, se não 
tiver, combine um dia para cozinharem juntos. A canjica é uma receita bem 
característica das festas juninas e julinas, realizadas no Brasil, nos meses de 
junho e julho. 
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Monte esta tabela em seu caderno e descreva com suas palavras o que 
vocês observaram. Pode fazer uma tabela para cada receita. 

Receita do quibebe 

Ingredientes em são medidos 
em mililitros (ml) ou litros (l) 

Ingredientes que são medido em 
gramas (g) ou quilogramas (Kg) 

Tempo de 
preparo 

   

 

Receita da canjica 

Ingredientes em são 
medidos em mililitros (ml) 
ou litros (l) 

Ingredientes que são medido em 
gramas (g) ou quilogramas (Kg) 

Tempo de 
preparo 

   

 

Sugestão:  
Se vocês tiverem interesse em conhecer mais pratos de comidas típicas da 

África, pesquise neste site: 
https://guiadonomadedigital.com/comidas-tipicas-da-africa/ 

 
Bibliografia: 
As ilustrações da vegetação foram retiradas do https://www.todamateria.com.br/ 
https://pnldf1.moderna.com.br/buritimais/ 
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-historia-a-africa-antes-dos-europe 
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/11/28/africa-tudo-sobre-esse-continente-incrivel/ 
http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/A_poesia_africana_de%20lingu 
https://br.pinterest.com/pin/486599934740773674/?nic_v1=1aUe6xfxd4KAGb%2F%2FwBRT2tNQ6iNmzQwS6frg01
QO6ph%2FLMGEmqGFcxHHVtY9usGSGW a_portuguesa.pdf 
https://luciellenassis.wordpress.com/2015/08/07/o-pequeno-principe-preto/ 
http://www.africaeafricanidades.com.br/documentos/A_poesia_africana_de%20lingua_portuguesa.pd 
https://blog.sonoma.com.br/receitas/6-receitas-brasileiras-de-influencia-africana  
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2018/11/aprenda-a-fazer-duas-receitas-com-
ingredientes-de-origem-africana-10647573.html 
https://www.acritica.com/uploads/news/image/93452/show_1.jpg  
http://www.rbsdirect.com.br/imagesrc/24801843.jpg?w=640 
https://www.panelinha.com.br/receita/quibebe  
https://www.geledes.org.br/plano-de-aula-voce-conhece-principais-comidas-tipicas-da-africa/ 
https://truffle-assets.imgix.net/14bd9e85-acaraje_l_thumb.jpg  
https://blog.sonoma.com.br/wp-content/uploads/2019/09/receita-de-quibebe.jpg  

https://guiadonomadedigital.com/comidas-tipicas-da-africa/
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ARTES 
Teatro 

 Conhecer e compreender a diferença entre máscaras de adorno, teatrais 
e ritualísticas. 

 Produzir uma máscara.  
 
As máscaras teatrais 
 
 Atualmente as máscaras estão presentes nas mais diversas 
manifestações culturais, como nos bailes de Carnaval e nas festas populares. 
 As máscaras, no entanto, estão relacionadas a diversas representações 
dramáticas e estão presentes nas sociedades humanas há milhares de anos. 
 Vamos conhecer um pouco mais sobre o uso de máscaras. 
 Observe a imagem abaixo. 

 
 

Se puder assista o vídeo abaixo e veja um trecho da peça Acorda Zé! A 
comadre tá de pé! 
 

Acorda Zé! A comadre tá de pé! 
https://www.youtube.com/watch?v=aDUZUJUrnoY 
*vídeo retirado do canal do youtube de Luis Azevedo Maciel 

https://www.youtube.com/watch?v=aDUZUJUrnoY
https://www.youtube.com/channel/UCyO5S1sKRqJnwti41jbauYw
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A função ritual das máscaras 
 
 A origem das máscaras se mistura com as origens das 
sociedades humanas. O uso de máscaras está associado à 
realização de rituais acompanhados de cantos, danças e músicas 
com tambores. 
 Nas antigas sociedades africanas, as máscaras eram 
utilizadas em cerimônias e podiam representar divindades ou 
antepassados do grupo. Os personagens representados pelas 
máscaras tinham a função principal de proteger o grupo, 
garantindo sua segurança e bem-estar. 
 

 
   Máscara da etnia Masai, do Quênia. 

 
*texto e imagens retirados do livro Novo Pitanguá: arte – 4º ano 
 
Atividade 
 
 Vamos fazer uma máscara de teatro! Siga os passos abaixo. Se você 
não tiver os materiais pedidos pode fazer sua máscara com materiais 
recicláveis como papelão, embalagens e retalhos de tecido. Bom trabalho!! 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

EMPURRAR COM AS COSTAS 

OBJETIVO: EXPERIMENTAR DISPUTA CORPORAL COM ÊNFASE 

NOS MOVIMENTOS DE EQUILÍBRIO E DESIQUILÍBRIO, SEM 

UTILIZAR AS MÃOS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: MARQUE UMA LINHA NO CHÃO E 

POSICIONE-SE DE COSTAS COM SEU OPONENTE, UM DE CADA 

LADO DA LINHA, COM AS COSTAS APOIADAS UM NO OUTRO.  

INICIA-SE A DISPUTA AO SINAL COMBINADO E GANHA QUEM 

CONSEGUIR INVADIR O ESPAÇO DO OPONENTE, 

EMPURRANDO-O DE COSTAS. 

OBS: É NECESSÁRIO MANTER OS BRAÇOS PRÓXIMOS AO 

TRONCO E ABAIXADOS, EVITANDO ASSIM, COTOVELADAS. 

CUIDADO PARA NÃO PERDER O CONTATO COM SEU COLEGA E 

CAIR DE COSTAS, E PARA QUE ISSO NÃO ACONTEÇA, NÃO É 

PERMITIDO O DESLOCAMENTO LATERAL. 

MATERIAIS: GIZ OU QUALQUER OUTRO MATERIAL PARA FAZER 

UMA RISCA NO CHÃO. 

 
Fonte: Práticas Corporais – Educação Física 3º ao 5º ano -  Editora Moderna 

 
 
 

 


