
Querido aluno, 

Todos nós estamos com saudade. Mas, não podemos estar junto em nossa escola. 

Este momento é delicado de nossos 

No processo ensino aprendizagem cada um tem seu ritmo e sua evolução. Portanto, acredite que é capaz, 

que tem potencial para ser cada vez mais brilhante, inteligente. Porém, não desista de sonhar, não deixe 

de fazer sua professora e seus pais felizes, procure sempre mais e melhor dentro de todas as suas 

possibilidades e ser uma criança que expressa conhecimentos e habilidades peculiares a inovação e o 

bem estar de todos a nossa volta. 

Um abraço da professora! 

 

Agora vamos aprender um pouco mais!!!!!!! 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 
EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

4 º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 à 07/05/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

 

NOME DO ALUNO:    
 

 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
● Análise do contexto interno da palavra determinando que letra usar na sua grafia: R/RR, M antes de 

P/B, O/U; 

● Ordem alfabética; 

● Leitura e interpretação de texto: Campanha de conscientização comunitária. Diário. Fábula; 

● Produção de texto. 

OBJETIVOS: 
● Escrever corretamente palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares 

diretas e contextuais; 

● Reconhecer a importância de usar um dicionário, impresso ou digital para consultar a escrita de 

palavras; 

● Ler textos de diferentes gêneros; 

● Identificar as regularidades do gênero textual lido; 

● Interpretar um texto, retirando dele informações explícitas; 

● Escrever um texto considerando sua situação comunicativa. 
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Querido aluno, 

 Este momento é delicado de nossas atividades escolares, porém não podemos desistir.  
Também precisamos nos dedicar nas atividades, mesmo não sendo o que nós esperávamos. 
Peço para que os responsáveis auxiliem somente o necessário, não fale a resposta, não escreva 
em nenhum papel, pois necessitamos saber como nossos alunos estão aprendendo nesse 
momento.

 

 Toda atividade pode ser explicada, após esse momento deixe com que a criança realize 
da sua melhor forma, refletindo e executando suas atividades.

 

 No processo ensino aprendizagem cada um tem seu ritmo e sua evolução. Portanto,

incentive, apoie e encoraje sempre, pois acreditar que é capaz, faz toda diferença. 

 Qualquer dúvida sobre as atividades, só falar com a professora pelo grupo de whatsapp 

ou na escola.

 Um abraço da professora! 



1 – Segmentação. Reescreva a cantiga separando as palavras corretamente (a cantiga está escrita toda 
“grudada” você deve escrever a cantiga corretamente separando as palavras, colocando os parágrafos e 
versos): 

 

 
 

PARABÉNSPRAVOCÊ 

PARABÉNSPRAVOCÊNESTA 

DATAQUERIDAMUITAS 

FELICIDADESMUITOSANOSDEVIDA 

 
 

. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2 – Leitura e interpretação de texto (imagem). OBSERVE A CENA: 
 

https://paic.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/269-caminhando-para-ospaece 
 

3 – Leitura e interpretação de texto. LEIA O TEXTO E RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR: 
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O MEU GALINHO 

HÁ TRÊS NOITES QUE EU NÃO DURMO, Ô-LÁ-LÁ! 

POIS PERDI O MEU GALINHO, Ô-LÁ-LÁ! 

COITADINHO, Ô-LÁ-LÁ! POBREZINHO, Ô-LÁ-LÁ! 

EU PERDI LÁ NO JARDIM. 

 
ELE É BRANCO E AMARELO, Ô-LÁ-LÁ! 

TEM A CRISTA VERMELHINHA, Ô-LÁ-LÁ! 

BATE AS ASAS, Ô-LÁ-LÁ! 

ABRE O BICO, Ô-LÁ-LÁ! 

ELE FAZ QUI-RI-QUI-QUI. 

 
JÁ RODEI EM MATO GROSSO, Ô-LÁ-LÁ! 

AMAZONAS E PARÁ, Ô-LÁ-LÁ! 

ENCONTREI, Ô-LÁ-LÁ! MEU GALINHO, Ô-LÁ-LÁ! 

NO SERTÃO DO CEARÁ! 
Cantiga popular 

 
Assinale a alternativa cuja frase represente a figura: 

 
A) A MENINA PINTA O LIVRO. 

 
B) A MENINA LÊ O LIVRO. 

 
C) A MENINA RASGA O LIVRO. 

 
D) A MENINA BEIJA O LIVRO. 

https://paic.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/269-caminhando-para-ospaece
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ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA (lembre-se que a cada questão é importante voltar no texto 
e ler novamente para encontrar a resposta correta): 

 

DE ACORDO COM O TEXTO, A CRISTA DO GALINHO É: 

A) BRANCA. 

B) AMARELA. 

C) POBREZINHA. 

D) VERMELHINHA. 

 
SEGUNDO O TEXTO, QUEM NÃO DORME HÁ TRÊS NOITES É: 

A) O GALINHO. 

B) O POBREZINHO. 

C) O SERTÃO. 

D) O AUTOR. 

 
DE ACORDO COM O TEXTO ONDE O GALINHO FOI ENCONTRADO? 

A) A NOITE. 

B) NO JARDIM. 

C) NO SERTÃO DO CEARÁ. 

D) EM MATO GROSSO. 

 
EM SUA OPINIÃO, COMO SERÁ QUE O DONO SE SENTIU QUANDO ENCONTROU O GALINHO? 

 
 

NESSA CANTIGA, QUEM SE PERDE É UM GALINHO. QUE OUTROS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

PODERIAM SE PERDER? 
 

 

4 – Ortografia. Complete com R ou RR e encontre as palavras no CAÇA-PALAVRAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atividade preparada pelas professoras no programa geniol. 
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5 – Ordem alfabética. Leia a lista e coloque-a em ordem alfabética (lembre-se que devemos seguir a 

ordem do alfabeto e observar sempre a primeira letra de cada palavra): 

 
GALO 1º    

RAPOSA 2º    

MACACO 3º    

ANTA 4º    

SAPO 5º    

ZEBRA 6º    

CAMELO 7º    

TATU 8º    

JACARÉ 9º    

FOCA 10º    

 
6 – Ortografia. Complete as palavras abaixo com M ou N (lembre-se que antes das letras P e B colocamos 

a letra M e também no final das palavras): 
 
 

CA PO E PREGO O TE   BO BO   

U BIGO CO PRA SILÊ CIO CAPI   

O BRO AME DOI   BRI QUEDO SO BRA 

A BULÂ CIA SE PRE PUDI   MU DO 

7 – Leitura e interpretação de texto. LEIA O PANFLETO E RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR: 
 

Esse texto é uma... 

A) poesia. 

B) campanha de conscientização. 

C) história em quadrinhos. 

D) anúncio de venda de produtos. 

 

Segundo o texto, como podemos cuidar de todas 
as pessoas? 
A) Cuidando dos filhos. 
B) Cuidando apenas dos idosos. 
C) Cuidando dos jovens. 
D) Cuidando da gente mesmo. 

 
O objetivo desse texto é 

A) vender. 
B) esclarecer. 

C) divertir. 
D) contar uma história. 

 

Segundo o texto, o que representa a proteção? 
 

https://www.tudosaladeaula.com/2021/01/atividade-interpr 
etacao-campanha-conscientizacao-atividade-pdf.html 

https://www.tudosaladeaula.com/2021/01/atividade-interpr
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8 – Leitura e interpretação de texto. LEIA O TEXTO E RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

A RAPOSA E AS UVAS 

Esopo 

Uma raposa faminta foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar 
muita uva. A safra tinha sido excelente. 

Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu 
os beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, não 
conseguia alcançar as uvas, pois a parreira era muito alta. 

Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, 
dizendo: 

– Por – mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, 
estão azedas, não me servem. Se alguém me desse eu não comeria. 

. https://atividadespedagogicas.net/2017/03 

/texto-a-raposa-e-as-uvas-com-atividades.html 

 

Moral da história: Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. 
 

LEIA A PERGUNTA E ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA DE ACORDO COM O TEXTO 
(lembre-se que a cada questão é importante voltar no texto e ler novamente para encontrar a resposta 
correta): 

 
UMA RAPOSA FAMINTA FOI ATÉ UM VINHEDO E ENCONTROU... 

A) uma parreira com pouquíssimas uvas. 
B) uma parreira carregada de enormes cachos de uvas. 
C) uma ponte cheia de uvas. 
D) uma outra raposa que estava cansada de comer uvas. 

A RAPOSA QUERIA COMER AS UVAS PORQUÊ... 
A) estava muito cansada. 
B) estava com muita sede. 
C) estava com muita fome. 
D) estava passando mal de tanto comer. 

 

POR QUE A RAPOSA NÃO CONSEGUIU APANHAR AS UVAS? 
A) Porque as uvas ainda estavam verdes. 
B) Porque a parreira era muito alta. 
C) Porque eram poucas uvas. 
D) Porque tinha muita uva estragada. 

 
NESSA FÁBULA A FRASE QUE EXPRESSA UMA OPINIÃO É... 

A) “Estão verdes, estão azedas, não me servem.” 
B) “Uma raposa faminta foi até um vinhedo...” 
C) “Ao ver a parreira carregada de cachos enormes...” 
D) “...resolveu ir embora...” 

 
O TEXTO “A RAPOSA E AS UVAS” É CONSIDERADO UMA FÁBULA PORQUE... 

A) é um texto curto e não tem animais como personagens. 
B) no texto tem animais comendo. 

C) a raposa do texto conversa com as uvas. 
D) ao falar, o animal que aparece na história apresenta comportamento humano, e no final do texto tem 
uma moral. 

 

Esse texto é uma fábula. 
FÁBULA é um texto narrativo curto com personagens, geralmente animais, que adquirem 

características dos seres humanos. Ao final, toda fábula apresenta uma moral, um ensinamento. 

https://atividadespedagogicas.net/2017/03
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9 – Ortografia. Escreve com O ou U? COMPLETE, ASSINALE O CORRETO E DEPOIS ESCREVA A 
PALAVRA. 

 

 

Palavra Com O Com U Escreva a palavra 

CABEL      

URUB      

MINGA      

SAPAT      

TROFÉ      

ESPELH      

AMIG      

DEGRA      

 

 
10 – Produção de texto. DIÁRIO PESSOAL. 

 

 

 

 

Leia o diário abaixo para compreender melhor a estrutura desse gênero textual: 
 

 

Bauru, 31 de março de 2021. 

Querido Diário, 
 

Hoje acordei bem cedo, pois era dia de faxina, não gosto do dia da faxina, minha mãe fica nervosa, 
não deixa nem a gente ficar dentro de casa direito e se invento de pisar onde ela já limpou então, é certeza 
que vai ter briga. 

Sempre ajudo nas faxinas aqui em casa. Guardo meus brinquedos, varro a casa e lavo toda a louça, 
é difícil, pois minha mãe quer tudo bem certinho e arrumado. Mas tem recompensa, no final do dia sempre 
assistimos um filme juntas, mas sem pipoca, pois pode cair no chão e já está tudo limpinho. 

Além de ajudar na faxina, também tirei uma hora do meu dia para estudar e fazer minhas atividades 
escolares. Sobrou bastante tempo para brincar também. 

Tive um dia cansativo, mas até que foi legal. Ajudar minha mãe deixar tudo limpo e organizado e 
no final ainda assistir um filme ao lado dela foi muito gostoso. Termino esse dia com uma frase conhecida: 
Devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós! 

Boa noite, 

Carina. 

O Diário é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, 

desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. No diário pode ter fotos, figuras, bilhetes, 

anotações, poesias. 
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Atividade 

Agora é com você!!! Observe as características do diário acima e produza um texto nas linhas abaixo – um 
diário pessoal seu, contando um pouco sobre sua rotina diária. 

Bom trabalho! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes consultadas: 
1 - Acervo pessoal da professora; 
2 - https://paic.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/269-caminhando-para-o-spaece Acesso em 07/04/2021; 

3 - https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/aap-recomendaes-lp-e-mat-4-ano-do-ensino-fundamental.pdf Acesso em 
07/04/2021; 
4 - https://atividadespedagogicas.net/2017/03/texto-a-raposa-e-as-uvas-com-atividades.html Acesso em 08/04/2021.; 

5 5 - http://pedagogasdapaz.blogspot.com/ Acesso em 08/04/2021; 
6 - https://www.tudosaladeaula.com/2021/01/atividade-interpretacao-campanha-conscientizacao-atividade-pdf.html Acesso em 08/04/2021; 

7 - https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-fabula.htm Acesso em 08/04/2021; 

8 - https://www.todamateria.com.br/genero-textual-diario/ Acesso em 09/04/2021. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 
EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

 

4 º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 à 07/05/2021 MATEMÁTICA 
 

NOME DO ALUNO:    
 

● Situações-problemas. Adição e subtração. Localização e descolamento. Malha quadriculada. 

OBJETIVOS: 
● Resolver situações-problemas; aprender a se localizar seguindo orientações; compreender os fatos 

de adição e subtração. 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

https://paic.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/269-caminhando-para-o-spaece
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/05/aap-recomendaes-lp-e-mat-4-ano-do-ensino-fundamental.pdf
https://atividadespedagogicas.net/2017/03/texto-a-raposa-e-as-uvas-com-atividades.html%20Acesso%20em%2008/04/2021
http://pedagogasdapaz.blogspot.com/
https://www.tudosaladeaula.com/2021/01/atividade-interpretacao-campanha-conscientizacao-atividade-pdf.html
https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-fabula.htm
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-diario/
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1 - João está confuso em sua malha quadriculada. Vamos ajudá-lo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade retirada: https://br.pinterest.com/pin/354306695686989209/ 

https://br.pinterest.com/pin/354306695686989209/
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2 - Agora com bastante atenção resolva as adições (+) abaixo. Confio em você!!! 

Uma dica: sempre começamos a resolver as continhas pela casinha da unidade... não esqueçam 
Atividade  retirada:  https://www.espacoeducar.net/2014/07/atividades-prontas-de-calculos-adicao-e.htm 

 
 

 

3 - Agora são as subtrações (-). A dica acima, vale também para as subtrações. Ok!? 
 

 

 
 

A continha é para resolver. Lembre-se de respeitar as casas de valores: unidade, dezena e centena 

quando houve 

https://www.espacoeducar.net/2014/07/atividades-prontas-de-calculos-adicao-e.htm
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4 - Para resolver os problemas, precisa estar atento. Seja esperto nessa atividade. É preciso montar as 

contas e resolver. 

. 

 
 
 

5- 



 

6- Escreva em forma de algarismos. Leia e registre na próxima coluna da tabela: 
 

Noventa e nove  

Cento e noventa e nove  

Duzentos e vinte e um  

Trezentos e trinta e três  

Duzentos e dois  

Quatro centos e dois  

Quinhentos  

Duzentos e cinquenta e sete  

Setecentos e setenta  

Mil  

Dois mil e vinte e um  

Oitenta e oito  

Cento e oitenta e quatro  

Quinhentos e vinte e um  

Duzentos e vinte  

Duzentos noventa e nove  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 
 

 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 à 07/05/2021 HISTÓRIA 
 

NOME DO ALUNO:    
 

Sugestão de vídeo para compreender as Mudanças e permanências ao longo do tempo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0LxMc3zKsnQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
∙ História: Mudança, permanência e a origem dos seres humanos. Da África para o mundo. Início da 

civilização e os primeiros habitantes do brasil, descobrimento. 
OBJETIVOS: 
● Identificar mudanças e permanências, reconhecendo os primeiros habitantes, o início da civilização, 

o desenvolvimento e as transformações do homem enquanto sujeito da história ao longo do tempo. 

11 

https://www.youtube.com/watch?v=0LxMc3zKsnQ
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Sabe-se, hoje, que o berço (local de surgimento) da humanidade foi o Continente Africano. Através 

de estudos, diversos cientistas como arqueólogos, biólogo, paleontólogo e outros especialistas têm 

contribuído para o conhecimento dos hominídeos, os primeiros seres da espécie humana surgidos na terra. 

É possível resgatar informações desse passado distante através da análise de fósseis. Com a ajuda de 

programas de computador, são reconstruídas as características físicas dos primeiros seres humanos e é 

possível saber também em que época eles viveram. Os cientistas já concluíram que todos os homens, em 

qualquer ponto de nosso planeta, têm a mesma origem biológica. Do continente africano, em tempos 

longínquos, seguindo por diferentes caminhos, os primeiros grupos humanos migraram para outros 

continentes. 

1-  Por que o continente Africano é considerado o berço da humanidade? 
 
 

 

 

 

 
 

2- Hora de colocar os conhecimentos em dia!!!! Leu o texto, escutou as músicas sugeridas, pegue seu 

lápis e responda. Vamos lá? 
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1) Mês ao qual o nosso país foi descoberto e povos que aqui estavam. 

2) País que colonizou o Brasil. 

3) Tipo de embarcação utilizada no descobrimento em 1500. 

4) Você imagina que os portugueses acreditavam que o Brasil fosse rico em . 

5) Nome do conjunto de navio de guerra, enviado pelo rei Dom Manuel de Portugal em 1500. 

6) Nome do monte avistado pelo os portugueses ao chegar no brasil. 

7) Nomes que o Brasil recebeu. 

8) Número de navios e homens que saíram de Portugal em 1500. 

OURO -ABRIL- INDÌOS- PORTUGUAL- ESQUADRA – 13 MIL E 500 HOMENS - SANTA CRUZ- TERRA 

SANTA CRUZ- MONTE PASCOAL-ESQUADRA. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Atividade organizada pelos os professores dos 4 anos 
 

3- Pinte a imagem abaixo e escute as músicas que narram o conteúdo estudado. 

https://www.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk grupo CRIANÇAS INTELIGENTES: descobrimento 

e https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw grupo PALAVRA CANTADA: pindorama. 

 

 
https://www.google.com/search?q=atividade+escolares+historia+descobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg:161825723628 

8&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA& 

sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE#imgrc=x5J3LEbfnRxqfM acesso em 11/04/2021; 

https://www.google.com/search?q=atividade+escolares+historia+descobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg:161825723628 

8&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA& 

sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE#imgrc=x5J3LEbfnRxqfM acesso em 11/04/2021.

https://www.youtube.com/watch?v=70SpiXqFbAk
https://www.youtube.com/watch?v=jZtoNaeqBpw
https://www.google.com/search?q=atividade%2Bescolares%2Bhistoria%2Bdescobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg%3A1618257236288&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA&sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE&imgrc=x5J3LEbfnRxqfM
https://www.google.com/search?q=atividade%2Bescolares%2Bhistoria%2Bdescobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg%3A1618257236288&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA&sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE&imgrc=x5J3LEbfnRxqfM
https://www.google.com/search?q=atividade%2Bescolares%2Bhistoria%2Bdescobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg%3A1618257236288&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA&sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE&imgrc=x5J3LEbfnRxqfM
https://www.google.com/search?q=atividade%2Bescolares%2Bhistoria%2Bdescobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg%3A1618257236288&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA&sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE&imgrc=x5J3LEbfnRxqfM
https://www.google.com/search?q=atividade%2Bescolares%2Bhistoria%2Bdescobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg%3A1618257236288&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA&sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE&imgrc=x5J3LEbfnRxqfM
https://www.google.com/search?q=atividade%2Bescolares%2Bhistoria%2Bdescobrimento&sxsrf=ALeKk027embhQUkx1ntByISYUUWJiux6pg%3A1618257236288&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qJEyAXxglK1zXM%252CF6ZW4G026xnGaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRjF3e4NeJQv2ZEVmvbxES_KYiVA&sa=X&ved=2ahUKEwj6iuX9vfnvAhWiDrkGHfJ-CMIQ9QF6BAgGEAE&imgrc=x5J3LEbfnRxqfM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

   

12/04/2021 à 23/04/2021  GEOGRAFIA 

 

NOME DO ALUNO: 

   

    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: município de Bauru. 

OBJETIVOS: reconhecer especificidades e analisar a independência do campo e da cidade, 

considerando fluxo econômico, de informações, de ideias e de pessoas. 

 

Vamos revisar alguns conhecimentos, pensar, fazer consultas, leituras e aprender mais? Portanto, 

leia as informações e os enunciado com atenção: 

 

 
Complete: 

1 – O Município onde eu moro se chama ele é formado pela zona (área) urbana que é a 

__ e pela zona (área) rural que é o . 

2 – Esse Município é parte do Estado de que fica em um país chamado: 

  . 

3 – Nosso planeta se chama . 

Leia e assinale a alternativa correta: 

4 – O oceano que banha a costa brasileira é o... 

a) Oceano Pacífico. 

b) Oceano Índico. 

c) Oceano Atlântico. 

BAURU, NOSSO MUNICÍPIO 

 

 
O Brasil, nosso país, é dividido em 26 estados e um distrito federal, onde fica sua capital, Brasília. 

Estamos no estado de São Paulo. Os estados também são divididos em partes menores que chamamos 

de município, temos 5.570 municípios no território brasileiro. Moramos em um deles chamado Bauru. 

Bauru é um município do interior do estado de São Paulo, sendo o município mais populoso do Centro- 

Oeste paulista. Ocupa uma área de 673,488 km², sendo que 68,978 km² estão em área urbana e os 

604,51 km² restantes constituem a área rural. Em 2014 sua população foi estimada pelo IBGE em 364.562 

habitantes. A maioria de sua população, 98,5%, vive na área urbana. 

Nosso município faz limite com os municípios de: Reginópolis (a norte); Arealva (a nordeste); Pederneiras 

(a leste); Agudos (a sudeste); Piratininga (a sul); Duartina (a sudoeste) e Avaí (a oeste). 
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Observe na imagem ao lado a representação do município de Bauru e dos que fazem limite com 

ele: 

Pintando e aprendendo.  

5- Pinte a imagem (mapa) (que está ao lado do texto BAURU, NOSSO  MUNICÍPIO) da seguinte forma: 

*pinte o município de Bauru de verde; 

*pinte os municípios que fazem limite com Bauru de amarelo. 
 
 
 

 

: 

 

 
6- Quem governa? Numere a 2ª coluna de acordo com a primeira:  

( 1 ) Governa o País. ( ) Governador. 

( 2 ) Governa o Estado. ( ) Prefeito. 

( 3 ) Governa o Município. ( ) Presidente. 
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7- Conhecendo o nosso município. Escreva de acordo com o que você sabe:  

Um ponto turístico:    

 

Um problema que nosso município enfrenta:    
 

 

Algo que você gosta em Bauru:    
 

 

Algo que você não gosta em nosso município:    
 

 

Nas atividades 8 e 9 – leia e assinale a alternativa correta: 

8- Quais são as cidades que fazem limite com Bauru? 

A) Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Agudos, Avaí, Piratininga e Duartina. 

B) Reginópolis, Arealva, Pederneiras, Piratininga, Agudos, Avaí e Duartina. 

C) São Paulo, Arealva, Marília, Piratininga, Agudos, Avaí e Duartina. 

O texto – BAURU, NOSSO MUNICÍPIO – apresenta que o município de Bauru “Ocupa uma área de 

673,488 km², sendo que 68,978 km² estão em área urbana e os 604,51 km² restantes constituem a 

área rural.” Isso quer dizer que: 

A) O tamanho do território da área rural (campo) de nosso município é maior que o da área urbana 

(cidade). 

B) O tamanho do território da área urbana (a cidade) de nosso município é maior que o da área rural (o 

campo). 

C) As áreas urbanas (a cidade) e rural (o campo) tem a mesma extensão territorial, o mesmo tamanho. 

9- Reflita um pouco e responda: Em um temporal, a ponte que liga Bauru a Piratininga (na rodovia Elias 

Miguel Maluf) caiu, na sua opinião, de qual dos prefeitos é a responsabilidade de consertá-la? Por 

quê? 
 
 

 
 

Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bauru e https://www2.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2Fonte:https://www.researchgate.net/figure/Figura-1- Mapa-

das-cidades-atendidas-pelo-SAMU-Bauru-SP_fig1_307852251 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.researchgate.net/figure/Figura-1-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 a 07/05/2021 CIÊNCIAS 

NOME DO ALUNO:     
 

 
  

OS MOVIMENTOS DA TERRA 

Todos os dias, ao amanhecer, o Sol clareia o céu. Você já reparou 

que, de manhã o Sol está numa posição e no   fim   da   tarde, em outra 

posição? A Terra não está parada no espaço, ela realiza dois movimentos 

muito importantes: o Movimento de Rotação e o Movimento de 

Translação. 

MOVIMENTO DE ROTAÇÃO 
 

A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, 

circulandoao redor do seu eixo imaginário central. Esse movimento se faz 

no sentido anti- horário, de oeste para leste, e tem duração aproximada de 

24 horas. Graças ao movimento de rotação, a luz solar vai progressivamente 

iluminando diferentes áreas da superfície terrestre, o que resulta nos dia e 

noites. 

 
 

MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO 
Enquanto a Terra gira em torno de seu eixo de rotação, ela também 

gira em torno do Sol. O tempo necessário para a terra dar uma volta 

completa em torno do Sol é de, aproximadamente, 365 dias, ou seja, um 

ano. Esse movimento da Terra ao redor do Sol é chamado de Movimento 

de Translação. 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  1- Os movimentos da Terra; 2- A marcação do tempo: os calendários. 

 
OBJETIVOS: 1- Entender o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu e associá-lo ao 
movimento de rotação da Terra; 
2- Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse 
conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas. 
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ANO BISSEXTO 
 

Quando estudamos o movimento de translação da Terra 

descobrimos que ela leva, aproximadamente, 365 dias (1 ano) para dar uma 

volta completa ao redor do Sol.O tempo exato dessa volta é de 365 dias e 

aproximadamente 6 horas. Para efeito deacertos de calendário essas 6 

horas são acumuladas, e a cada quatro anos se tem o total de 24 horas 

(6+6+6+6=24 horas, ou seja, um dia). É por isso que a cada quatro anos o 

mês de fevereiro tem 29 dias. Quando isso ocorre dá-se o nome de Ano 

Bissexto. 
 

 

1. A Terra está parada? Explique. 
 

 

 

 

2. O que é o Movimento de Rotação? 
 

 

 

 

3. O que é o Movimento de Translação? 
 

 

 

 

4. O dia e a noite são resultados de qual movimento da Terra? 
 

 

 

5. Os anos são resultado de qual movimento da Terra? 
 

 

 

6. Leia: “O ano de 2020 foi um ano Bissexto”. Explique essa afirmação. 
 

 

 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rt4pDL0fZa0 (Bloco 1 – 2 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=rt4pDL0fZa0
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O Sistema Solar e a Lua 
 

O sistema solar é composto por 8 planetas, 1 estrela (Sol), satélites eoutros 
astros (asteróides, meteoros, meteoróides e cometas). 

O caminho que cada astro percorre chama-se órbita. 
O Sol é o maior astro do Sistema Solar e em volta dele giram osplanetas: 

Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

 

 
Nós vivemos no Planeta Terra que está localizado na terceira posiçãoem 

relação ao Sol. 
A Lua é o satélite natural da Terra e ela gira em seu redor. 
Sabemos que a Lua é o satélite natural da Terra, mas você sabia que ao 

contrário do Sol ela não tem luz própria? A luz que vemos nela vem do Sol: a Lua 
recebe a luz solar e a reflete. 

Essa luminosidade que a Lua recebe não é sempre a mesma, pois às vezes 
a Terra entra na frente do Sol e isso muda a quantidade de luz que a Luarecebe. 

Essas mudanças na luz que a Lua reflete são chamadas de fases da Lua. 
Cada fase dura aproximadamente 7 dias. A Lua passa por 4 fases: a Lua Cheia, Lua 
Nova, Lua Crescente e Lua Minguante. Para completar esse ciclo leva 
aproximadamente 28 dias. 

 

Sugestão de vídeos: 
 

Sistema solar: https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec 

 

Lua: https://www.youtube.com/watch?v=yL5wbgtf8ec 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9wFZUOSg9R4&feature= emb_title 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dob2tk_ipec
https://www.youtube.com/watch?v=yL5wbgtf8ec
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9wFZUOSg9R4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9wFZUOSg9R4&feature=emb_title
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8- Complete: 

 
a) No centro do SISTEMA SOLAR está o . 
b) Nós habitamos o planeta . 
c) O planeta é o mais próximo do Sol, por isso 
ele émuito quente. 
d) Esse planeta tem anéis ao seu redor: . 
e) Planeta mais longe do Sol: . 

 

Fonte: 
https://www.google.com/search?q=atividades+fases+e+movimentos+da 
+lua http://www.professoragi.com.br/projeto-o-nosso-sistema-solar/ 
https://www.construindofuturos.com.br/2014/07/soletrando-volume-4- 
geografia.html 
https://www.nainternet.biz/modelos-de-avaliacao-de-ciencias (Bloco 1 -2) 

7- 

https://www.google.com/search?q=atividades%2Bfases%2Be%2Bmovimentos%2Bda%2Blua
https://www.google.com/search?q=atividades%2Bfases%2Be%2Bmovimentos%2Bda%2Blua
https://www.google.com/search?q=atividades%2Bfases%2Be%2Bmovimentos%2Bda%2Blua
https://www.construindofuturos.com.br/2014/07/soletrando-volume-4-geografia.html
https://www.construindofuturos.com.br/2014/07/soletrando-volume-4-geografia.html
https://www.nainternet.biz/modelos-de-avaliacao-de-ciencias
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Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem e com saúde. Vamos brincar um pouco com os 

jogos do Brasil? 

 
1-  Jogo das 5 Marias. 

 
O jogo das 5 Marias tem vários outros nomes pelo mundo, sendo também conhecido como “Jogo da 
pedrinha”, “jogo do osso”, “onente”, “bato”, “arriós”, “telhos”, “chocos”, “nécara”, “Chinas y Chinos”, 
“Knucklebones”, “Osselet” ou “bugalhos”. O jogo consiste em lançar com a mão para o alto um dos cinco 
objetos que o compõe e pegar os demais que ficaram no chão. 

 
Segundo o folclorista brasileiro Câmara Cascudo, o jogo das 5 Marias tem mais de vinte séculos! Não se 
sabe ao certo sua origem. Os gregos chamavam o jogo de Astragalissimo, e os romanos, de Pentalia, por 

ser jogado com cinco tentos. 

 
Oficialmente no Império Romano era conhecido como Jogo dos Ossinhos, por se usar ossos. Isso indica 

que a brincadeira pode ser realizada com diversos materiais, como ossos, pedras, metais ou, como é 

comum no Brasil, com pequenos saquinhos recheados de areia ou arroz. 

 
- Podemos utilizar pedrinhas para jogar ou fazer os saquinhos. Pra isso vamos precisar de retalhos de 
tecido eu um pouco de arroz. 

 
1. Corte cinco retângulos de tecido 8cmX11cm 

 
2. Dobre cada um e costure em volta, deixando uma abertura de um lado. 

 
3. Encha-os com arroz e feche à mão, areia também serve, mas é um pouco mais pesada. 

 

 
01 02 03 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 à 07/05/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOME DO ALUNO:     
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Brincadeiras e jogos do Brasil 

OBJETIVOS: (EF04EF01)Vivenciar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil, recriando-os e 
valorizando a importância como patrimônio histórico cultural. 

21 
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Vamos jogar? 

 
1ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas no chão; 

 
- Escolher uma delas, que será jogada para o alto, enquanto se pega uma das quatro, sem tocar nas 
demais. Esperar a que está no alto cair também na mesma mão. Repetir com todas as outras que estão 
no chão. 

 
2ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas e tomar de novo uma delas; 

 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar de duas em duas as demais. 

 
3ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas no chão e tomar uma delas; 

 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar primeiro uma e depois três, de uma só vez. 

 
4ª Fase: Jogar as cinco pedrinhas e tomar uma delas; 

 
- Jogá-la para o alto e, enquanto ela volta, pegar as quatro de uma só vez, aparando rapidamente também 
a primeira. 

 
 

2-  Mamãe, posso ir? 

 
Uma brincadeira da região sul do Brasil e pode ser jogada com 1 ou mais participantes. 

 
1. As crianças ficam bem longe da que será mãe ou pai e, uma por vez, dizem: 

- “Mamãe (ou papai), posso ir?” 
- “Pode”, responde. 
- “Quantos passos?”, pergunta o filho. 

2. A criança que é a mãe ou pai diz o número de passos. 
- “De quê?”, pergunta o filho. 

3. Ela ou ele responde se são passos de canguru (pulados), elefantinho ou elefantão (curto ou longo), 
formiguinha (bem curtinho) ou sapo (pulando igual a um sapo). 

4. Depois, passa a vez para outra criança, e assim sucessivamente, até que uma chegue primeiro à 
mãe ou ao pai. Ela comandará a próxima rodada. 

 
3-  Pico, picolé! 

 
1.Enquanto cantam a canção, todos os participantes, em roda, ficam com as mãos fechadas. 

2.Uma pessoa comanda a brincadeira, batendo sobre as mãos fechadas dos colegas. 

3. Quando a música termina, a pessoa cuja mão foi batida por último tem que escolher um sabor de picolé. 

 
4. O sabor escolhido deve ser batido nas mãos dos outros de acordo com as sílabas da palavra (Por 
exemplo: a-ba-ca-xi). 

 
5.A pessoa que for receber o tapa na última sílaba deve por a mão para trás. 

 
6.Quem ficar com as duas mãos para trás é eliminado. O ganhador será o último a sair. 

 
Fontes : https://www.fazfacil.com.br/lazer/jogo-cinco-marias/, https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-e-jogos-da- 

regiao-sul/ 

https://www.fazfacil.com.br/lazer/jogo-cinco-marias/
https://www.fazfacil.com.br/lazer/jogo-cinco-marias/
https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-e-jogos-da-regiao-sul/


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 
 

 

 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 à 07/05/2021 ARTE 
 

NOME DO ALUNO: TURMA:    

 

ARTE 
 
 

 

A Percepção do movimento na Dança 
 

A dança está presente em todas as culturas do mundo e talvez 
seja a manifestação artística mais antiga da história. 
Você gosta de dançar? 
Você já ouviu a expressão “balançar o esqueleto”? 
Ao dançar, movimentamos o esqueleto, os músculos e toda a 
estrutura do corpo. 
As pessoas dançam por muitos motivos: para se divertir, para 
expressar emoções, para fazer arte. A dança é uma arte que 
usa essencialmente o corpo. Por isso, para fazer arte com o 
próprio corpo, é preciso conhecê-lo bem. 

 
O corpo é uma matéria que se transforma, e os movimentos 
acompanham essas transformações durante a vida. 

 Você já notou os movimentos de um bebê? 

 Percebe como você e seus amigos se movem? 

 De que forma as pessoas mais idosas se movimentam? 

 
 
 

Olá crianças! Como vocês estão? 
Nós somos as professoras de arte, Raisa e Marta. Vamos trabalhar juntas 
com vocês nas atividades remotas. 
Neste bloco de atividades vamos explorar os nossos movimentos 
corporais, e para iniciar nossos estudos vamos aprender um pouquinho 
sobre os movimentos no universo da dança. 

Concentrem-se nas atividades e soltem a criatividade! 

“Pintura rupestre que representa pessoas dançando” – O 
que é dança? Toda Matéria 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Dança e Artes Cênicas. 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
DANÇA: Percepção do movimento; Expressão e intencionalidade na dança. 

ARTES CÊNICAS: Expressão gestual na busca de valores e significados: teatro de sombras. 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 
DANÇA: Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal; 
Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os 
aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos 
códigos da dança. 
ARTES CÊNICAS: Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e 

processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do 
cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 



 

Aprender a dançar é perceber todos os recursos que seu corpo tem e usá-los para criar 
movimentos variados. 

Na arte da dança, o corpo é o material necessário. Costuma-se dizer que é 
o suporte da dança. 
Rudolf Laban desenvolveu um sistema de análise para ajudar a 
compreender melhor como o corpo executa seus movimentos. Esse sistema 
está baseado em quatro fatores: espaço, peso, tempo e fluxo. 

Rudolf Laban (1879-1958) foi coreógrafo e um dos precursores da dança 
moderna ocidental. Também realizou pesquisas sobre os movimentos 
corporais cotidianos para a aplicação na criação coreográfica. Segundo esse 
artista austro-húngaro, o corpo se expressa mesmo nos movimentos mais 
corriqueiros. 

 

 
Para aprender um pouco mais sobre os elementos da dança assista ao vídeo 
disponível no link: 

 Elementos da dança – Rudolf Laban Ana Claudia 

https://www.youtube.com/watch?v=5bgwHTeTUZ8 acesso em 15/03/2021. 

Podemos mover apenas um dedinho como também o corpo todo. Vamos experimentar? Mexa e remexa o 
corpo todo. 

 

Atividade: 

1. Agora escolha uma parte do corpo. Pode ser qualquer uma. Mexa de dois jeitos diferentes: bem 

devagar...depois bem rápido! Assim usamos o princípio do tempo. 

2. Vamos fazer outro movimento: mexa-se pisando com bastante força no chão. Pise de novo no chão, 

mas dessa vez bem levemente. Você acabou de usar o princípio do peso! 

3. Olhe ao seu redor, você tem espaço para se mover para cima, para baixo e para os lados? Explore o 

princípio do espaço. 

4. Agora escolha uma música que você goste e dance explorando todos estes movimentos que 

acabamos de aprender. Solte o seu corpo, expresse as suas emoções pelo fluxo e sinta cada 

movimento que o seu corpo é capaz de fazer. 
 

Responda: 
 

1. Você conseguiu realizar todos os movimentos da atividade? Se a sua resposta for não, em qual 

movimento sentiu dificuldade? 

R:   
 

 

 

2. Quantas músicas você dançou? Quais músicas você escolheu? 

R:   
 

 

 

Imagem disponível em: https://www.emoveinstitute.com/home-lbms/rudolf-von-laban-irmgard-bartenief/ acesso em 15/03/2021. 

Dance quantas musicas quiser e divirta-se 
aprendendo e explorando os movimentos do seu 

corpo! 

 

 
Agora vamos falar de teatro! 

https://www.youtube.com/watch?v=5bgwHTeTUZ8
https://www.emoveinstitute.com/home-lbms/rudolf-von-laban-irmgard-bartenief/


 

Criando entre luzes e sombras 

Você tem medo do escuro? 
Quem disse que o escuro não serve para brincar? 
Você sabia que, usando os contrastes entre a luz e a escuridão, muitos artistas fazem obras de arte? Isso 
mesmo: é possível criar usando efeitos de luz e sombra com resultados bem criativos! E divertidos! Um 
exemplo é o teatro de sombras. 
O teatro de sombras é uma tradição cultural viva em vários países, como a China e a Turquia. 
Há mais de mil anos os chineses manipulam marionetes para contar histórias projetando suas sombras. 
Em 2011 a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) reconheceu 
essa arte tradicional chinesa como Patrimônio Imaterial da Humanidade. 
Para acontecer o teatro de sombras são necessários três elementos: uma fonte de luz (lanterna, vela, 
celular, sol), o personagem (pode ser feito com o corpo, objetos ou bonecos), e o palco (parede, lençol ou 
qualquer outro lugar em que a sombra possa aparecer). 

     Assista aos vídeos de teatros de sombras disponíveis nos links abaixo: 

 Teatro de Sombras - https://www.youtube.com/watch?v=QXMlVgNquNs acesso em 15/03/2021.

 Teatro de Sombras – Mário Marques – Palavra Cantada – O Rato - 

https://www.youtube.com/watch?v=3Tz_u9TJmek acesso em 15/03/2021.

 

Atividade: Vamos brincar de teatro de sombras! 

 
Materiais: 

 4 rolinhos de papel higiênico (ou 2 rolinhos de papel toalha). 

 1 folha de papel de seda (ou outro papel fininho). 

 1 folha de papel grosso (pode ser sulfite, cartolina, capas de revistas velhas, etc.). 

 Tesoura 

 Fita adesiva. 

 Lápis (se quiser pode usar palitos de churrasco ou canudinhos também). 

 Lanterna (pode ser do celular ou uma luminária). 
 

Siga o passo a passo: 
 

1. Com a fita adesiva, cole dois rolinhos de papel higiênico para 

deixá-los maiores (se estiver usando rolinhos de papel toalha pode pular 

este passo). 

 
 

2. Corte o papel de seda do tamanho dos rolinhos. 

Da esquerda para a direita, 
imagens disponíveis em: 
https://alasombrita.com/201 
9/01/16/trucos-para- 
realizar-tus-titeres-de- 

sombras-y-jugar-en-casa/ 
e 
https://happykids.pt/actual/t 
eatro-de-sombras/ acesso 
em 15/03/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=QXMlVgNquNs
https://www.youtube.com/watch?v=3Tz_u9TJmek
https://alasombrita.com/2019/01/16/trucos-para-realizar-tus-titeres-de-sombras-y-jugar-en-casa/
https://alasombrita.com/2019/01/16/trucos-para-realizar-tus-titeres-de-sombras-y-jugar-en-casa/
https://alasombrita.com/2019/01/16/trucos-para-realizar-tus-titeres-de-sombras-y-jugar-en-casa/
https://alasombrita.com/2019/01/16/trucos-para-realizar-tus-titeres-de-sombras-y-jugar-en-casa/
https://happykids.pt/actual/teatro-de-sombras/
https://happykids.pt/actual/teatro-de-sombras/


 

 

3. Com a fita adesiva, cole o papel de seda nos rolinhos. 

 
 
 

4. Coloque os rolinhos em pé, formando uma tela com o 

papel de seda. 

 
 
 
 

5. No papel mais grosso, desenhe e recorte personagens da 

sua escolha. 

 
 

 
6. Com a fita adesiva, cole os personagens recortados no 

lápis ou nos palitos. 

 
 

 
7. Coloque uma lanterna ou uma luminária atrás do papel de 

seda e posicione seus personagens entre a luz e a tela. 

 

 
8. Pronto! Agora invente histórias, interprete músicas e solte 

a sua criatividade. 

 
 

 
Você também pode seguir o passo-a-passo pelo vídeo disponível no link: 

 O teatro de sombras mais fácil do mundo - 

https://www.youtube.com/watch?v=5Gidb8cMbPI acesso em 15/03/2021. 

 

 
Atividades elaboradas pelas professoras Raisa Ariane Bonani e Marta Helena Monteiro. 
Referências 
MESQUITA, A. M.; FANTIN F. S. B.; ASBHAR, F. F. S. (Orgs.). Matriz Curricular de Arte. Currículo Comum para o Ensino Fundamental Municipal. 
Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, 2016. 
FERRARI, Solange dos Santos Utuari; LUIZ, Simone; FERRARI, Pascoal Fernando. Porta Aberta: arte, 4º e 5º anos: volume único: ensino 
fundamental: anos iniciais. São Paulo: FTD, 2014. 

Imagens capturadas do vídeo: O teatro de 
sombras mais fácil do mundo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Gidb8cMbPI 

acesso em 15/03/2021. 

 
 

Se possível grave um vídeo e mande para a sua professora no 
grupo de WhatsApp da sua turma. No vídeo brinque com seu 
teatro de sombras, pode ser com uma música, com uma história 
ou mesmo com um diálogo entre os seus personagens. 
Estamos ansiosas para ver os vídeos de vocês! 

Se cuidem e até a próxima aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Gidb8cMbPI
https://www.youtube.com/watch?v=5Gidb8cMbPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 
 

 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

19/04/2021 à 07/05/2021 INGLÊS 
 

 

NOME DO ALUNO:    
 

 

HELLO DEAR STUDENT! WELCOME BACK! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! SEJA BEM 

VINDO DE VOLTA! COMO VOCÊ ESTÁ?). VAMOS RETOMAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA 

INGLESA? ARE YOU READY? LET’S GO! (ESTÃO PRONTOS? VAMOS 

LÁ!). 

NESTE BLOCO DE ATIVIDADES VAMOS APRENDER OS NOMES DOS DIAS DA 

SEMANA (DAYS OF THE WEEK), MESES DO ANO (MONTHS) E NUMERAIS DE 0 

A 100 (NUMBERS 0 TO 100). 

 
VAMOS COMEÇAR COM OS DAYS OF THE WEEK (DIAS DA SEMANA). OBSERVE A TABELA 

ABAIXO COM O NOME DOS DIAS DA SEMANA EM INGLÊS E A TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS: 
 

SUNDAY DOMINGO 

MONDAY SEGUNDA-FEIRA 

TUESDAY TERÇA-FEIRA 

WEDNESDAY QUARTA-FEIRA 

THURSDAY QUINTA-FEIRA 

FRIDAY SEXTA-FEIRA 

SATURDAY SÁBADO 

AGORA, VAMOS APRENDER OS MONTHS (MESES DO ANO). OBSERVE A TABELA ABAIXO COM 

O NOME DOS MESES EM INGLÊS E A TRADUÇÃO EM PORTUGUÊS: 

 

JANUARY JANEIRO 

FEBRUARY FEVEREIRO 

MARCH MARÇO 

APRIL ABRIL 

MAY MAIO 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Dias da semana; 

 Meses do ano; 

 Numerais de 0 a 100. 
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JUNE JUNHO 

JULY JULHO 

AUGUST AGOSTO 

SEPTEMBER SETEMBRO 

OCTOBER OUTUBRO 

NOVEMBER NOVEMBRO 

DECEMBER DEZEMBRO 

 

POR ÚLTIMO, VAMOS REVISAR E APRENDER OS NOMES DOS NUMBERS 0 TO 100 (NÚMEROS 

DE 1 A 100): 

 

1 ONE 20 TWENTY 

2 TWO 21 TWENTY-ONE 

3 THREE 22 TEWNTY-TWO 

4 FOUR 23 TWENTY-THREE 

5 FIVE 24 TWENTY-FOUR 

6 SIX 25 TWENTY-FIVE 

7 SEVEN 26 TWENTY-SIX 

8 EIGHT 27 TEWNTY-SEVER 

9 NINE 28 TEWNTY-EIGHT 

10 TEN 29 TWENTY-NINE 

11 ELEVEN 30 THIRTY 
12 TWELVE 40 FORTY 

13 THIRTEEN 50 FIFTY 

14 FOURTEEN 60 SIXTY 

15 FIFTEEN 70 SEVENTY 
16 SIXTEEN 80 EIGHTY 

17 SEVENTEEN 90 NINETY 

18 EIGHTEEN 100 ONE HUNDRED 

19 NINETEEN  

 
 

 PARA FORMAR OS NÚMEROS QUE NÃO APARECEM NA TABELA É BEM SIMPLES. IMAGINE 

QUE VOCÊ QUER SABER COMO ESCREVER O NÚMERO 32, COMO DEVEMOS FAZER? 

 
 PROCURE NA TABELA O NOME DO 30 (THIRTY) E DO 2 (TWO); 

 
 AGORA É SIMPLES, SÓ JUNTAR OS DOIS COM UM HÍFEN: 32 – THIRTY-TWO. 

 
OUTROS EXEMPLOS: 44 – FORTY-FOUR; 67 – SIXTY-SEVEN; 91 – NINETY-ONE. 
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AGORA QUE VOCÊ APRENDEU OS TRÊS CONTEÚDOS DE HOJE, VAMOS PRATICÁ-LOS COM 

ALGUNS EXERCÍCIOS? 

 
ATIVIDADES 

 
1) COLOQUE OS NOMES DOS DAYS OF THE WEEK (DIAS DA SEMANA) EM ORDEM: 

 

 
2) RESPONDA A PERGUNTA ABAIXO, ESCREVENDO O NOME DO DAY OF THE WEEK (DIA DA 

SEMANA) EM INGLÊS: 
 

 

 
3) AGORA COLOQUE OS MONTHS (MESES DO ANO) EM ORDEM: 

WHAT’S YOUR FAVORITE DAY 

OF THE WEEK? 

(QUAL SEU DIA DA SEMANA 

PREFERIDO)? 

MY FAVORITE DAY OF THE WEEK IS 

  . 

(MEU DIA DA SEMANA PREFERIDO É…) 
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4) RESPONDA A PERGUNTA ABAIXO, ESCREVENDO O NOME DO MONTH (MÊS DO ANO) EM 

INGLÊS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) CONSULTANDO A TABELA DADA, ESCREVA OS NOMES DOS NÚMEROS ABAIXO EM INGLÊS: 

5:    

13:    

24:    

35:    

49:    

52:    

63:    

77:    

80:    

91:    

100:    

 

REFERÊNCIAS: 

https://www.liveworksheets.com/ 

https://www.worksheetfun.com 

 

WHEN IS YOUR BIRTHDAY? 

(QUANDO É SEU ANIVERSÁRIO)? 

MY BIRTHDAY IS IN . 

(MEU ANIVERSÁRIO É EM…) 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.worksheetfun.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


