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1 – VAMOS RELEMBRAR O QUE APRENDEMOS NO BLOCO DE ATIVIDADES PASSADO? 

Querido(a) estudante! 

Como você está? Esperamos que bem! Continue se cuidando e se esforçando nas 

atividades escolares. Em breve estaremos juntos novamente. Agora, vamos estudar um 

pouco? 

Procure se concentrar e realize as atividades desse bloco com calma e atenção, peça 

ajuda no que for preciso, anote na atividade o que não conseguir compreender, assim 

ficaremos sabendo e poderemos te ajudar. 

Bons estudos! Um forte abraço 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4 º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05/2021 à 02/06/2021 Língua Portuguesa 

NOME DO ALUNO:     
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Acentuação: Acento agudo e circunflexo. 

 Pontuação: Ponto final, de interrogação, de exclamação, dois pontos, travessão e vírgula. 

 Leitura e interpretação de texto: Lenda. Receita. 

 Produção de texto. 

OBJETIVOS: 

 Usar acento gráfico (agudo e circunflexo) corretamente. 

 Identificar os sinais de pontuação mais usuais e saber empregá-los adequadamente. 

 Reconhecer as características do gênero lenda. 

 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. 

 

Srs. Pais e responsáveis! 

Estamos passando por um momento delicado, sabemos o quanto é difícil tudo isso, mas 
contamos com o apoio de vocês para que nossas crianças possam continuar se desenvolvendo 
intelectualmente. Para tanto, seguem algumas dicas nas quais vocês podem ajudar: 

 Organize o espaço onde a criança vai fazer as atividades; 

 Desligue aparelhos eletrônicos e promova um ambiente de tranquilidade e que facilite a 
concentração; 

 Crie uma rotina diária de estudos e deixe claro, horário e tempo de estudo da criança; 

 Incentive e elogie mesmo nos pequenos avanços; 

 Colabore lendo e explicando o que a criança não conseguiu compreender sozinha; 

 Peça ajuda aos professores sempre que for necessário; 

 Caso a criança não consiga realizar alguma atividade, anote ou peça para ela anotar que teve 
dificuldades, assim seus professores saberão e poderão colaborar mais de “perto” nas próximas vezes. 

Muito obrigada pelo apoio. 
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https://piicie-mora.blogs.sapo.pt/ 
fabulas-o-leao-e-o-rato-78918 

* Complete as palavras com M ou N – Lembre-se que no FINAL da palavra e ANTES DE P OU B 
sempre usamos a letra M: 

 

SO BRA AME DOI  A BULÂ CIA E PREGO 
 

CA SADO MU DO O TE   
 
 

*Organize a lista em ORDEM ALFABÉTICA – observe a primeira letra de cada palavra e seguindo a 
ordem do alfabeto escreva as palavras na lista: 

 
MANGA 1º    

FIGO 2º    

ABACAXI 3º    

LARANJA 4º    

UVA 5º    

BANANA 6º    

GOIABA 7º    

CAQUI 8º    

PERA 9º    

JABUTICABA 10º    

 

 
*Escrita – Você conhece a cantiga: “Pirulito que bate, bate”? Vamos escrever nas linhas abaixo? 
Escreva da melhor forma que você conseguir. Coloque cada verso em uma linha, respeite os 
parágrafos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Leitura e interpretação de fábula – FÁBULA é um texto narrativo curto com personagens, geralmente animais, 

que adquirem características dos seres humanos e no final, toda fábula apresenta uma moral, um ensinamento. 

LEIA O TEXTO E DEPOIS RESPONDA AS QUESTÕES ASSINALANDO A ALTERNATIVA CORRETA: 

O LEÃO E O RATINHO 

Esopo 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da 
sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos e começaram passear em cima 
dele e ele acordou. Quase todos conseguiram fugir, menos um que o leão 
prendeu debaixo de sua pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão 
desistiu de esmagá-lo e deixou que ele fosse embora. 

Algum tempo depois o leão ficou preso na rede de uns caçadores. 
Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de 
raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. 

MORAL: Uma boa ação ganha outra. 

https://piicie-mora.blogs.sapo.pt/
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              ACENTO AGUDO 

O ACENTO AGUDO INDICA O SOM ABERTO NAS VOGAIS. EX: CAFÉ 

 

ACENTO CIRCUNFLEXO 

O ACENTO CIRCUNFLEXO INDICA O SOM FECHADO NAS VOGAIS. 

EX: ÔNIBUS 

LEIA A PERGUNTA E ASSINALE UM X NA ALTERNATIVA CORRETA: 

 
QUEM É QUE DORMIA DEBAIXO DE UMA ÁRVORE? 

A) uns ratinhos. 
B) um leão. 
C) uns caçadores. 
D) umas formigas. 

 

QUANTOS RATINHOS NÃO CONSEGUIRAM FUGIR DO LEÃO? 
A) um. 
B) dois. 
C) três. 
D) quatro. 

 
QUEM PRENDEU O LEÃO DEPOIS DE ALGUM TEMPO? 

A) outro leão. 
B) uns ratinhos. 
C) umas formigas. 
D) uns caçadores. 

 

COMO O RATINHO CONSEGUIU SOLTAR O LEÃO? 
A) o ratinho soltou o leão com um galho de árvore. 
B) o ratinho soltou o leão roendo as cordas. 
C) o ratinho soltou o leão puxando o leão. 
D) o ratinho soltou o leão atacando os caçadores. 

 
POR QUE O TEXTO “O LEÃO E O RATINHO” É CONSIDERADO UMA FÁBULA? 

A) Porque esse é um texto curto e não tem animais como personagens. 
B) Porque é um texto que conta fatos da vida real de forma engraçada. 
C) Porque os animais (personagens) apresentam comportamento humano, e no final do texto tem uma 
moral. 
D) Porque é um texto com versos (frases) curtos e que aparecem muitas rimas. 

 

A MORAL DESSA FÁBULA QUER PASSAR QUAL ENSINAMENTO? 
A) As coisas boas que fazemos devem ser pagas em dinheiro. 
B) Quando agimos com bondade recebemos de recompensa coisas boas das pessoas. 
C) Uma boa ação deve ser feita bem devagar e sem pressa. 
D) Quando um não quer dois não brigam 

 
 

2 – ACENTUAÇÃO: 
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Esse texto é uma lenda. 
LENDA é um texto narrativo fantasioso passado oralmente de geração para geração e 

contada como se fosse uma verdade. As lendas podem servir para explicar acontecimentos reais. 

MARQUE CORRETAMENTE O ACENTO EMPREGADO NA PALAVRA E DEPOIS PREENCHA A 
TABELA: 

 

PALAVRA ACENTO DIVISÃO SILÁBICA 
(SEPARE AS PALAVRAS EM SÍLABAS) 

QUANTIDADE 
DE SÍLABAS / /\ 

MÉDICO x  
MÉ – DI – CO 3 

CHAPÉU     

ROBÔ     

CÔMODO     

SOFÁ     

ÔNIBUS     

PICOLÉ     

ÁRVORE     

 
 

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

 
A LENDA DA MANDIOCA. 

Diz uma lenda Tupi, que há muito tempo nasceu naquela tribo 

uma criança diferente, com a pele muito branca, a quem deram o nome 

de Mani. 

A menina cresceu e era muito querida e amada por toda a 

tribo, pois ela transmitia felicidade por onde passava. Mas, um dia, 

Mani ficou doente! Toda a tribo ficou preocupada e triste. E apesar 

dos esforços para tentar salvar a vida da indiazinha, Mani morreu. 

 

 
http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/20 
13/06/conheca-lenda-indigena-que- 
explica-o-surgimento-da-mandioca.html 

A tribo ficou muito triste e os pais de Mani, enterraram o seu corpo dentro da própria oca, pois 

esse era o costume da tribo. 

Seus pais e amigos regaram o local com muitas lágrimas. 

Depois de alguns dias, nasceu dentro da oca onde Mani foi enterrada, uma planta cuja raiz era 

marrom por fora e bem branquinha por dentro, da cor da pele de Mani. 

Em homenagem a menina, a planta recebeu o nome de Mandioca (junção de Mani – nome da 

indiazinha morta) e oca (habitação indígena). 

 

 
 

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): 

 
ESSA LENDA PERTENCE A QUAL TRIBO INDÍGENA? 

A) Portugueses 
B) Guaranis 
C) Tupis 
D) Bauruenses 

http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/20


NOME COMPLETO:____________________________________________________________________ 5 
 

QUEM ERA MANI? 
A) Uma tribo indígena. 
B) O cacique chefe daquela tribo indígena. 
C) Uma índia que morreu depois que comeu mandioca. 
D) Uma indiazinha que nasceu diferente com a pele muito branca. 

 

O QUE ACONTECEU COM MANI? 
A) A menina cresceu, ficou adulta e viveu uma vida feliz alegrando toda a tribo. 
B) A menina ficou doente e morreu, onde foi enterrada surgiu uma planta que foi chamada de mandioca. 
C) A menina caminhava quando um raio caiu e ela se transformou em uma planta chamada mandioca. 
D) A menina estava brincando e descobriu uma planta que deram o nome de mandioca. 

 
POR QUE ESSE TEXTO É CONSIDERADO UMA LENDA? 

A) Porque é algo que realmente aconteceu na tribo indígena e pode ser comprovado cientificamente. 
B) Porque é um texto que tem versos (frases) curtas e que apresentam rimas ao final. 
C) Porque é uma história que aparecem animais como personagens e no final tem um ensinamento. 
D) Porque é uma história fantasiosa contada como se fosse uma verdade e que explica o surgimento de 

uma planta real, muito utilizada pelos indígenas. 

VOCÊ GOSTOU DESSE TEXTO? SIM OU NÃO. POR QUÊ? 
 

 

 

 

4 – Pontuação 
 

 

http://escolaeart.blogspot.com/2012/05/sinais-de-pontuacao-atividades.html 

 
Agora, pontue o diálogo adequadamente: 

 

O MENINO ESTAVA SENTADO DESENHANDO EM UMA FOLHA DE PAPEL 

SUA MÃE CHEGOU E DISSE 

NOSSA QUE LINDO QUEM VAI GANHAR ESSE DESENHO 

O GAROTO RESPONDEU 

ESSE DESENHO É PARA UMA PESSOA LINDA MAGNÍFICA E ESPECIAL VOCÊ 

MAMÃE 

http://escolaeart.blogspot.com/2012/05/sinais-de-pontuacao-atividades.html
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Esse texto é uma receita. 
RECEITA é um TEXTO INSTRUCIONAL que tem a função de ensinar preparar algo - instruir. 

É comum que uma receita venha divida entre ingredientes e modo de preparo. 

O TEXTO INSTRUCIONAL é um gênero de texto que tem por objetivo instruir e orientar sobre algo. 

5 – Leitura e interpretação de texto: LEIA O TEXTO E RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR: 

 
SABONETE LÍQUIDO 

 
INGREDIENTES 

 

1 sabonete em barra Dove 
400 ml de água 
Ralador 
Pote plástico com tampa 
Colher de sopa 
Funil 
Recipiente plástico (saboneteira) 

 
 

MODO DE PREPARAR 

 
1. Rale o sabonete Dove na parte fina do ralador; 
2. Coloque o sabonete ralado no pote plástico e junte com os 400 ml de água. Mexa, tampe o pote e 
deixe descansar. 
3. Para a mistura ficar homogênea a cada 12 horas abra o pote e mexa a mistura. 
4. Após 48 horas seu sabonete está pronto. 
5. Coloque o resultado no recipiente (saboneteira) com a ajuda de um funil. 

 
 

 

 

O QUE ESSE TEXTO ESTÁ ENSINANDO FAZER? 

 
 

 

QUAL A QUANTIDADE DE ÁGUA SERÁ NECESSÁRIA UTILIZAR? 

 
 

 

O QUE É IMPORTANTE FAZER A CADA 12 HORAS PARA A MISTURA FICAR HOMOGÊNEA? 

 
 
 

 
5 – Produção de texto: TEXTO INSTRUCIONAL. 

 

 

 

Atividade 
 

Você já brincou do jogo da velha? Vamos ler o TEXTO INSTRUCIONAL a seguir e escrever as 
informações que faltam? 
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JOGO DA VELHA 
 
 

PARTICIPANTES: 2 

 
MATERIAIS: Tabuleiro e 5 peças de cada tipo (O – X) 

 
OBJETIVO DO JOGO: Colocar 3 peças seguidas na mesma linha reta. 

 
MODO DE JOGAR:    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENCEDOR: Quem primeiro completar uma fileira. 

 

 
Agora convide alguém que mora com você para jogar e se divirta!!! 

 

https://pt.quora.com/Existe-uma-maneira-de-nunca-perder-no-Jogo-da-Velha-ou-Jogo-do-Galo 

 

 
Fontes consultadas: 
1 - Acervo pessoal das professoras. 
2 - https://escolafespacoverderj.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Atividades-2%C2%BA-ano-quarta-22-04.pdf Acesso em 30/04/2021. 
3 - https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-leao-e-o-ratinho-5o-ano/ Acesso em 30/04/2021. 
4 - https://piicie-mora.blogs.sapo.pt/fabulas-o-leao-e-o-rato-78918 Acesso em 30/04/2021. 
5 - https://www.slideshare.net/JosianneLacerda/atividades-lendas-variadas Acesso em 01/05/2021. 
6 - https://www.facebook.com/mayrafreitascarvalho/posts/2574541942798181/ Acesso em 01/052021. 
7 - http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/06/conheca-lenda-indigena-que-explica-o-surgimento-da-mandioca.html Acesso em 
01/05/2021. 
8 - http://assets.izap.com.br/colegioeducarebc.com/uploads/noticias/anexo/PORT_VIII_4ANO_21-05-2020.pdf Acesso em 01/05/2021. 
9 - http://escolaeart.blogspot.com/2012/05/sinais-de-pontuacao-atividades.html Acesso em 02/05/2021. 
10 - https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/jogos-de-tabuleiro-em-sala-de-aula/ Acesso em 02/05/2021. 
11 - https://pt.quora.com/Existe-uma-maneira-de-nunca-perder-no-Jogo-da-Velha-ou-Jogo-do-Galo Acesso em 03/05/2021. 

https://escolafespacoverderj.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Atividades-2%C2%BA-ano-quarta-22-04.pdf
https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-leao-e-o-ratinho-5o-ano/
https://piicie-mora.blogs.sapo.pt/fabulas-o-leao-e-o-rato-78918
https://www.slideshare.net/JosianneLacerda/atividades-lendas-variadas
https://www.facebook.com/mayrafreitascarvalho/posts/2574541942798181/
http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2013/06/conheca-lenda-indigena-que-explica-o-surgimento-da-mandioca.html
http://assets.izap.com.br/colegioeducarebc.com/uploads/noticias/anexo/PORT_VIII_4ANO_21-05-2020.pdf
http://escolaeart.blogspot.com/2012/05/sinais-de-pontuacao-atividades.html
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/jogos-de-tabuleiro-em-sala-de-aula/
https://pt.quora.com/Existe-uma-maneira-de-nunca-perder-no-Jogo-da-Velha-ou-Jogo-do-Galo
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Números Naturais: Sistema de numeração decimal reconhecendo seu uso diário. 

 Algoritmos e situações-problema envolvendo adição e subtração. 

 

OBJETIVOS: 

 Ler, escrever, ordenar e comparar números naturais. 

 Resolver algoritmos e situações-problema envolvendo adição e subtração, utilizando de estratégias 

pessoais, estimativas, cálculo mental e calculo convencional. 

  3    2  4   

*AGORA É COM VOCÊ, LEIA CADA 

INFORMAÇÃO AO LADO E OBSERVE O 

NÚMERO QUE APARECE PARA SEPARAR 

SUAS CENTENAS, DEZENAS E UNIDADES: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4 º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05/2021 à 02/06/2021 Matemática 

NOME DO ALUNO:    
  

 

 

1 – Vamos relembrar o SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL? Leia as informações abaixo: 

O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL recebe esse nome devido a utilização dos 10 - 

algarismos que formam os demais números. 

Ele utiliza os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Todos os outros números são formados 

pela união desses algarismos, levando em consideração a posição relativa de cada um deles. 

Exemplo: 
 Considere o número 324: ele é formado pela soma de 300 + 20 + 4, isto que dizer que 

temos três grupos de 100 unidades, dois grupos de10 unidades e mais 4 unidades. 

 
QUADRO DE ORDENS E CLASSES 
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*Vamos completar a TABELA? Para isso observe a posição de cada algarismo no número e seu valor 
posicional de acordo com a CLASSE e as ORDENS: 

 

 
 
 
 

*COMPONHA os números e escreva como realizamos a LEITURA desse número: 

 
500 + 30 + 9 = 539 - QUINHENTOS E TRINTA E NOVE.  

 

800 + 10 + 7 =    
 

600 + 5 =    
 

100 + 50 =    
 

700 + 1 =    
 

200 + 60 + 3 =    
 

300 + 8 =    
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3 

15 

9 12 

8 

Olá criança! Nessas atividades iremos relembrar a ORDENAÇÃO dos números naturais, vamos lá?! 

 

 
* Leia cada número abaixo e depois organize-os em ordem crescente (do menor para o maior): 

 
 
 
 

* Agora é hora de organizar os números em ordem decrescente (do maior para o menor): 
 

 

 
 
 

*Descubra o segredo de cada sequência e continue: (quantos números estão aumentando de um 

número para o outro) 

 

 

 
2 - Vamos realizar as ADIÇÕES? 

 

 

C D U  
 

 
+ 

C D U  
 

 
+ 

C D U  
 

 
+ 

C D U  
 

 
+ 

C D U  
 

 
+ 

C D U 

 7 4 5 5 6 3 0 4 4 9 6 6 8 4 5 4 9 

+ 2 2 3 2 2 2 9 3 1 0 8 1 7 6 3 8 5 
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3 – Agora vamos SUBTRAIR? 

 

 

4 – Resolução de situações-problema: 
A) Carlos tem 187 figurinhas. André tem 228. Quantas figurinhas os dois têm juntos? 

 
 
 
 

B) Um feirante tinha 189 mangas e 135 laranjas. Ele vendeu 286 frutas. Quantas frutas ainda restam? 

 
 
 
 

C) Para o aniversário de Débora foram feitos 128 coxinhas, 245 pastéis e 183 esfirras. Quantos 
salgadinhos foram feitos? 

 
 
 
 

 
D) Numa estante havia 232 livros. Colocaram 89 e depois retiraram 156. Quantos livros ficaram na 
estante? 

 
 
 
 

 
Fontes: 
1 - https://www.atividadesmatematica.com/2015/09/probleminhas-adicao-e-subtracao-para-3.html 
2 - https://matematicabasica.net/sistema-de-numeracao-decimal/ 
3 - https://miriamveiga.com.br/matematica-subtracao-com-emprestimo/ 
4 - https://atividadespedagogicasu4-ano-ciencias-matematicaia-em-pdf/#google_vignette 

http://www.atividadesmatematica.com/2015/09/probleminhas-adicao-e-subtracao-para-3.html
http://www.atividadesmatematica.com/2015/09/probleminhas-adicao-e-subtracao-para-3.html
https://matematicabasica.net/sistema-de-numeracao-decimal/
https://miriamveiga.com.br/matematica-subtracao-com-emprestimo/
https://atividadespedagogicasu4-ano-ciencias-matematicaia-em-pdf/#google_vignette
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05/2021 à 02/06/2021 História 

 
NOME DO ALUNO: 

  

   

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Surgimento de diferentes povos e culturas: vida nômade e sedentária. 

OBJETIVOS: Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 

analisando as formas de adaptação ou marginalização. 
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Análise do “Poemas Andanças”. Registre suas respostas. 
 

 

  -    
 

  -    
 

  -    
 

  -    

  -    

  -   

  -    

  -   

SEDENTARIZAÇÃO E NOMADISMO ENTENDENDO OS CONCEITOS 
 

 
Pensando sobre o conteúdo. Vamos responder as questões associando os números as respostas: 

1 - Como viviam os nômades? 

2 - Por que os nômades abandonaram o nomadismo? 

( ) Eles consumiam os alimentos encontrados ao acaso, como frutas e restos de animais. Com o tempo, 

desenvolveram técnicas de caça e de pesca que envolviam trabalho em grupo, não tinham habitação fixa. 

Como dependiam da coleta de frutos e da caça, sempre que o inverno chegava ou os alimentos se 

esgotavam, eles migravam em busca de locais com clima ameno e mais opções para coletar e caçar. Os 

primeiros hominídeos eram nômades. 

( ) Ao longo do tempo, nossos antepassados, distribuídos entre os vários continentes do planeta, 

começaram a se tornar sedentários, abandonando o nomadismo, passaram a habitar um lugar fixo. Vários 
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fatores contribuíram para isso. Ao observarem que uma semente caída no solo poderia dar origem a uma 

árvore. O ser humano aprendeu a plantar, assim, surgiu a agricultura e a domesticação de animai. 
 

 

REFERÊNCIAS 

1 - 

https://www.google.com/search?q=Atividades+nomadismo+e+sedentarismo&sa=X&sxsrf=ALeKk00ms26KHCHkXMTQar1wFY_iFzWVBw:1617837 

232371&tbm=sch&source=iu&ictx=1&fir=vnh2Gxq4reVPM%252CgPgt6ESnC_bjQM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQEjQyNQmjTxsr1XYT0c67IhTfPrg 

&ved=2ahUKEwjDqKisoe3vAhXeHrkGHXE6BvgQ9QF6BAgQEAE&biw=1280&bih=781#imgrc=vgiu9DepNPwSqM acesso em 07/04/2021 

2 - https://www.facebook.com/5%C2%AAAnoERomildoMenegatti109385424084158/photos/pcb.123660882656612/123660819323285 acesso em 

07/04/2021https://www.google.com/search?q=Atividades+nomadismo+e+sedentarismo&sa=X&sxsrf=ALeKk00ms26KHCHkXMQar1wFY_iFzWVB 

w:1617837232371&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vnh2Gxq4reVPM%252CgPgt6ESnC_bjQM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQEjQyNQmjTxsr1XYT0 

c67IhTfPrg&ved=2ahUKEwjDqKisoe3vAhXeHrkGHXE6BvgQ9QF6BAgQEAE&biw=1280&bih=781#imgrc=vnh2Gxq4reV-PM acesso em 

07/04/2021 

https://www.google.com/search?q=Atividades%2Bnomadismo%2Be%2Bsedentarismo&sa=X&sxsrf=ALeKk00ms26KHCHkXMTQar1wFY_iFzWVBw%3A1617837232371&tbm=sch&source=iu&ictx=1&fir=vnh2Gxq4reVPM%252CgPgt6ESnC_bjQM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQEjQyNQmjTxsr1XYT0c67IhTfPrg&ved=2ahUKEwjDqKisoe3vAhXeHrkGHXE6BvgQ9QF6BAgQEAE&biw=1280&bih=781&imgrc=vgiu9DepNPwSqM
https://www.google.com/search?q=Atividades%2Bnomadismo%2Be%2Bsedentarismo&sa=X&sxsrf=ALeKk00ms26KHCHkXMTQar1wFY_iFzWVBw%3A1617837232371&tbm=sch&source=iu&ictx=1&fir=vnh2Gxq4reVPM%252CgPgt6ESnC_bjQM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQEjQyNQmjTxsr1XYT0c67IhTfPrg&ved=2ahUKEwjDqKisoe3vAhXeHrkGHXE6BvgQ9QF6BAgQEAE&biw=1280&bih=781&imgrc=vgiu9DepNPwSqM
https://www.google.com/search?q=Atividades%2Bnomadismo%2Be%2Bsedentarismo&sa=X&sxsrf=ALeKk00ms26KHCHkXMTQar1wFY_iFzWVBw%3A1617837232371&tbm=sch&source=iu&ictx=1&fir=vnh2Gxq4reVPM%252CgPgt6ESnC_bjQM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQEjQyNQmjTxsr1XYT0c67IhTfPrg&ved=2ahUKEwjDqKisoe3vAhXeHrkGHXE6BvgQ9QF6BAgQEAE&biw=1280&bih=781&imgrc=vgiu9DepNPwSqM
https://www.facebook.com/5%C2%AAAnoERomildoMenegatti109385424084158/photos/pcb.123660882656612/123660819323285%20acesso%20%20em%2007/04/2021
https://www.facebook.com/5%C2%AAAnoERomildoMenegatti109385424084158/photos/pcb.123660882656612/123660819323285%20acesso%20%20em%2007/04/2021
https://www.facebook.com/5%C2%AAAnoERomildoMenegatti109385424084158/photos/pcb.123660882656612/123660819323285%20acesso%20%20em%2007/04/2021


NOME COMPLETO:____________________________________________________________________ 15 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05/2021 a 02/06/2021 Geografia 

NOME DO ALUNO:     
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  Bauru: o trabalho e as atividades econômicas do município (relação e 

interdependência entre campo e cidade). 

OBJETIVOS:  Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. 

 

“Então, na aula anterior de Geografia, estudamos alguns aspectos do nosso município (Bauru), no mapa 

vimos seus limites, lembram? Agora iremos ver sobre a parte econômica” 

 

 
O TRABALHO E AS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO 

 (relação e interdependência entre campo e cidade) 
 

Em Bauru a maioria dos trabalhadores atua no comércio e na prestação de serviços 

(alimentação, saúde, beleza, educação, transporte, serviços bancários, segurança etc), também chamado 

de setor terciário, que atualmente é a principal fonte de renda municipal. A atividade comercial concentra- 

se na região central de Bauru ou nos shoppings. Bauru tem um comércio diversificado e atende os 

consumidores de toda região. 

A indústria, atualmente, é o segundo setor mais relevante para a economia do município, 

conhecido como setor secundário. Na cidade são produzidos principalmente: baterias automotivas, 

plásticos, formulários contínuos, embalagens, alimentos (tais como balas e chicletes)e roupas, tem grande 

produção de cadernos escolares. A indústria atraiu um grande número de pessoas que saíram do campo 

para buscar melhores condições de vida e renda na cidade, não só da zona rural de Bauru, mas também 

de diversos pequenos municípios do Interior de São Paulo. Bauru conta com três distritos industriais. 

O município tem desenvolvida atividade agropecuária. Também chamado de setor primário. 

Registra-se diversificada produção de hortifrútis (destaque para hortaliças, abacaxi,melancia e avocado). 

A pecuária ainda é expressiva, com criação de gado leiteiro e de corte, porcos, frangos etc. Também 

contamos com serviços de lazer, pesqueiros, aluguéis de chácaras etc. A área rural de Bauru é ocupada 

por mais de 750 propriedades, sendo a maioria delas de pequeno tamanho e com produções variadas e 

em pequena escala. 

Imagem 1 – Bauru – zona urbana Imagem 2 – Bauru – zona rural 

FONTE: 1- https://br.pinterest.com/pin/416231190547046510/; 2- https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/10/09 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Shopping
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo
https://br.pinterest.com/pin/416231190547046510/


NOME COMPLETO:____________________________________________________________________ 16 
 

SETORES DA ECONOMIA 
 

Os setores da economia podem ser considerados estágios pelos quais os produtos(materiais ou 

imateriais) passam dentro do ciclo econômico. 

Esse processo engloba as etapas de exploração dos recursos naturais, passando pela 

industrialização e preparo para o consumo, até a utilização propriamente dita. 

Podemos então separar a economia em três setores: 

 
 Setor Primário: a produção e extração de matérias primas (ligado a atividades de 

agricultura, pecuária, extrativismo); 

 Setor S ecundário: integra atividades voltadas para a indústria (estágio em que as 

matérias-primas são transformadas em produtos industrializados); 

 Setor Terciário: representa as atividades ligadas à prestação de serviços e aocomércio. 

 
FONTE: https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ 

 

“Agora vamos lá! Vamos colocar em prática o que aprendemos!” 

Atividade 
 

 

FONTE: https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/03/caca-palavras-setores-economicos.html. 

https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/
https://suportegeografico77.blogspot.com/2018/03/caca-palavras-setores-economicos.html
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05/2021 à 02/06/2021 Ciências 

NOME DO ALUNO:     

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  1- Matéria e Material. 2- A matéria tem volume e massa 

OBJETIVOS: 1- Compreender o que é a Matéria e do que elas podem ser formadas. 

2- E quais formas podemos encontrar na natureza. 

 
 
 

 

https://atividadespedagogicasuzano.com.br/4-ano-ciencias-materia-em-pdf/#google_vignette 
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https://atividadespedagogicasuzano.com.br/4-ano-ciencias-materia-em-pdf/#google_vignette 

https://atividadespedagogicasuzano.com.br/4-ano-ciencias-materia-em-pdf/#google_vignette


NOME COMPLETO:____________________________________________________________________ 19 
 

 
 
 

 
https://br.pinterest.com/pin/569212840392415902/ 

 
 

Vamos fazer uma experiência??? Depois enviei uma foto ou um vídeo para sua professora no grupo de 

whatsapp, ela vai adorar ver o resultado. 

https://br.pinterest.com/pin/569212840392415902/
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https://br.pinterest.com/pin/521713938084738541/ 
 

Segue abaixo algumas SUGESTÕES DE VÍDEOS para aprofundamento dos conteúdos: 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=JMVKGXwb-Y4 

2 - https://www.youtube.com/watch?v=jtYqwPfbpaQ 

https://br.pinterest.com/pin/521713938084738541/
https://www.youtube.com/watch?v=JMVKGXwb-Y4
https://www.youtube.com/watch?v=jtYqwPfbpaQ
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Disciplinas escolares – vocabulário;

 Dias da semana e disciplinas escolares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 
 

 

4º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05 a 02/06/2021 Inglês 
 

NOME DO ALUNO:     
 

 

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

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

LÍNGUA INGLESA? ARE YOU READY? (ESTÃO PRONTOS?). 

NESTE BLOCO DE ATIVIDADES QUE DÁ INÍCIO AO 2º BIMESTRE, VAMOS APRENDER OS NOMES 

DOS DAYS OF THE WEEK (DIAS DA SEMANA) E DAS SCHOOL SUBJECTS (DISCIPLINAS/MATÉRIAS 

ESCOLARES). LET’S GO! (VAMOS LÁ!). 

 
VAMOS COMEÇAR COM OS DAYS OF THE WEEK. OBSERVE: 

 

 

 

DICA DE VÍDEO SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck
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ART 

(ARTES) 

P.E – PHYSICAL 

EDUCATION 

(EDUCAÇÃO FÍSICA) 

AGORA, OBSERVE AS IMAGENS E OS NOMES DE CADA SCHOOL SUBJECT: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

 

 
 

 
DICA DE VÍDEO SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=20s 

ENGLISH 

(INGLÊS) 

SCIENCE 

(CIÊNCIAS) 

GEOGRAPHY 

(GEOGRAFIA) 

HISTORY 

(HISTÓRIA) 

MATH 

(MATEMÁTICA) 

PORTUGUESE 

(PORTUGUÊS) 

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=20s
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ACTIVITIES (ATIVIDADES) 

 

 
1) COMPLETE OS NOMES DOS DAYS OF THE WEEK, DEPOIS, COLOQUE-OS EM ORDEM: 

 

2) DESEMBARALHE OS NOMES DAS SCHOOL SUBJECTS E RELACIONE COM A IMAGEM 

CORRETA: 

 

  

 

1- RTA : _ 

 
2- HATM: _ 

 
3- LIAPCHSY UCNIDAOTE: 

 
 

4- NSCEECI: _ 

 
5- OGPRGEAYH:   

 
6- ELHSGNI:_   
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3) OBSERVE O HORÁRIO DE AULA DA KIMMY (KIMMY’S SCHOOL TIMETABLE) E RESPONDA SE AS 

AFIRMAÇÕES FEITAS ABAIXO SÃO TRUE (VERDADEIRA) OU FALSE (FALSA): 
 
 
 

 

A) KIMMY HAS PHYSICAL EDUCATION ON WEDNESDAY. 
 

B) KIMMY HAS HISTORY ON THURSDAY. 
 

C) KIMMY HAS MATH AND SCIENCE ON FRIDAY. 
 

D) KIMMY HAS GEOGRAPHY ON MONDAY. 
 

E) KIMMY HAS GEOGRAPHY ON TUESDAY. 

 
REFERÊNCIAS: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_timetable/Kimmy%27s_s 

chool_timetable_rk1294432ha 

https://www.englishwsheets.com/school-subjects-6.html 

https://www.liveworksheets.com/zg723203ru 

https://pt.scribd.com/doc/289323684/School-Subjects-Esl-Picture-Dictionary-Worksheet 

https://www.cursosdeformacao.com.br/material-de-estudo/ingles-basico/825/10828/6 

OBS: KIMMY HAS: KIMMY TEM 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_timetable/Kimmy%27s_school_timetable_rk1294432ha
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_timetable/Kimmy%27s_school_timetable_rk1294432ha
https://www.englishwsheets.com/school-subjects-6.html
https://www.liveworksheets.com/zg723203ru
https://pt.scribd.com/doc/289323684/School-Subjects-Esl-Picture-Dictionary-Worksheet
https://www.cursosdeformacao.com.br/material-de-estudo/ingles-basico/825/10828/6
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EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Artes Visuais e Música. 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
ARTES VISUAIS: Unidimensional, bidimensional e tridimensional; Composição visual: representação da 

profundidade a partir do deslocamento de eixos (diagonais); Perspectiva. 
MÚSICA: Timbre; Expressão e intencionalidade na música: instrumentos musicais; Instrumentos 

musicais eletrônicos. 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 
ARTES VISUAIS: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 
MÚSICA: Perceber e explorar os elementos constitutivos da música por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical; Experimentar 
improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais 
e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo; Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de criação artística. 

 
 

 
Olá crianças! Como vocês estão? 

Neste bloco de atividades vamos voltar aos nossos estudos 
sobre artes visuais e música. 

Para começar nossos estudos, vamos trabalhar com 

técnicas de desenho em perspectiva. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 
 

4º ANO   PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
10/05/2021 a 02/06/2021 Arte 

 

NOME DO ALUNO: TURMA:    

ARTE 
 

 

Perspectiva na representação de profundidade no desenho 
 

Perspectiva é uma técnica que utiliza o efeito visual 

de linhas convergentes (que se encontram em um 

ponto) para criar a ilusão de tridimensionalidade do 

espaço e das formas, quando estas são 

representadas sobre uma superfície plana como, por 

exemplo, o papel que desenhamos. 

Lembrando que tridimensionalidade significa três 

dimensões: comprimento, largura e profundidade. 

Observe a imagem ao lado: 

LH significa Linha do Horizonte, é a linha imaginária 

que determina a altura dos olhos de um observador 

em relação à linha de terra. O ponto central é o Ponto 

de Fuga, um ponto imaginário onde as linhas se 

encontram. As linhas diagonais que saem do Ponto de 

Fuga, são as Linhas de Fuga, linhas imaginárias que nos 

ajudam a desenhar dando a ilusão de tridimensionalidade. 

Imagem disponível em: 

https://www.elenaraleitao.com.br/2014/11/ponto-de-fuga-ou- 

ponto-de-vista.html acesso em: 23/03/2021. 

https://www.elenaraleitao.com.br/2014/11/ponto-de-fuga-ou-ponto-de-vista.html
https://www.elenaraleitao.com.br/2014/11/ponto-de-fuga-ou-ponto-de-vista.html
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Imagem disponível em: 

https://artprojectsforkids.org/dra 

w-a-city-with-one-point- 

perspective/ acesso em: 

23/03/2021. 

Observe abaixo o passo a passo de um desenho com perspectiva: 

 

 
Atividade: Agora é a sua vez de desenhar uma cidade usando a perspectiva com um ponto de fuga. Siga 

o passo a passo da imagem a cima para te ajudar no desenho. Observe como as árvores e os prédios 

diminuem de tamanho a medida que ficam próximos do ponto de fuga (longe do observador), isso provoca 

a ilusão de profundidade no desenho. Não se esqueça de caprichar na pintura. 
 

https://artprojectsforkids.org/draw-a-city-with-one-point-perspective/
https://artprojectsforkids.org/draw-a-city-with-one-point-perspective/
https://artprojectsforkids.org/draw-a-city-with-one-point-perspective/
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Instrumentos musicais eletrônicos 

Há muito tempo a utilização de técnicas eletrônicas já se tornou 
parte do mundo da música. Desde grupos focados puramente 
nas vertentes da música eletrônica, até aqueles cuja produção 
depende de instrumentos acústicos que os possibilite obter 
sons e efeitos totalmente diferentes daqueles encontrados 
naturalmente. 
Esta família compreende os modernos instrumentos musicais, 
que se utiliza de tecnologia mais recente, como a Eletrônica e a 
Informática. A imagem comum que muitas pessoas fazem de 
música eletrônica, ou de música produzida por instrumentos 
eletrônicos, é de algo produzido exclusivamente em estúdio, 
em que o computador desempenha um papel central e poucos 
instrumentos reais são utilizados. Grupos assim até existem, 
mas os avanços da tecnologia permitem que seja cada vez 
mais fácil trazer toda essa experiência para apresentações ao 
vivo. 
Nos próximos anos deve-se ver a popularização de 
instrumentos cada vez mais incomuns, que aproveitam de 
tecnologias como telas de toque e se conecte ao computador 
para ampliar as possibilidades sonoras existentes. É claro, isso 
não significa que os tradicionais violões, guitarras e baterias 
entrarão em extinção, mas sim que a produção sonora mundial 
fique ainda mais rica. 
Entrando nesse mundo tão grandioso e fascinante dos 
instrumentos eletrônicos, nós temos alguns exemplos, como o 
Reactable, o Tenori-On e o Eigenharp. Parecem nomes 
estranhos, mas eles têm tudo para ficarem conhecidos como 
instrumentos populares nos próximos anos. 

 
Para aprender um pouco mais sobre os 

instrumentos musicais eletrônicos, assista ao 

vídeo disponível no link: 

 6 instrumentos musicais que parecem ter saído do futuro - 

https://www.youtube.com/watch?v=VsMtB6ZRSE8 
acesso em 08/04/2021. 

 

O futuro da música passa pelo computador 

A partir da década de 1990, com os avanços de tecnologia que 

possibilitaram a aparição de computadores pessoais poderosos 

a preços acessíveis e softwares mais avançados, já é possível 

produzir músicas sem nenhum vínculo com um instrumento 

tradicional. 

Qualquer usuário, seja ele profissional do mundo da música ou 

não, tem à disposição uma imensa quantidade de programas, 

samples e efeitos sonoros disponíveis na internet. Basta uma 

pesquisa rápida em qualquer sistema de busca para começar a 

trabalhar em composições e, quem sabe, criar algo nunca visto 

antes. 
Texto adaptado dos sites: https://vigiaessatecnologia.wordpress.com/2015/06/07/instrumentoseletronicos/ e 

https://www.tecmundo.com.br/musica/3492-os-instrumentos-musicais-da-era-digital.htm acesso em 08/04/2021. 

 

Agora vamos falar de música! 

Que tal relembrarmos uma das propriedades do som que já estudamos: o timbre 

O timbre é a característica dos sons que nos permite diferenciar uma nota 

musical emitida por um piano de um violino, por exemplo. É a identidade do 

SOM! 

Reactable 

Imagem disponível em: 

http://digitalonlinejd.blogspot.com/2012/11/voce-sabe-o- 

Eigenharp 

Imagem disponível 

em: 

https://pt.wikipedia.o 

rg/wiki/Eigenharp 

acesso em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenori-On 

Imagem disponível em: 

https://www.teclacenter.com.br/yamaha-tenori-on.html 

https://www.youtube.com/watch?v=VsMtB6ZRSE8
https://vigiaessatecnologia.wordpress.com/2015/06/07/instrumentoseletronicos/
https://www.tecmundo.com.br/musica/3492-os-instrumentos-musicais-da-era-digital.htm
http://digitalonlinejd.blogspot.com/2012/11/voce-sabe-o-que-e-reactable.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eigenharp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eigenharp
https://www.teclacenter.com.br/yamaha-tenori-on.html
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Aparecerá essa tela em branco com 3 botões. 

O botão do meio é o play, serve para tocar a 

sua música. O Botão da direita, a setinha 

girando, é para apagar o seu desenho. O botão 

da esquerda, verde e azul, serve para trocar as 

cores. Trocando as cores, mudam os sons. 

Com o mouse (computador) ou o dedo (celular) faça 

desenhos de linhas, triângulos e círculos pela tela. 

Cada desenho fará um som diferente. 

Faça vários desenhos para compor músicas 

diferentes. Altere as cores/sons e explore a sua 

criatividade inventando várias músicas. 

  
 

Atividade: Pelo computador ou pelo celular acesse o link: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/kandinsky/ 

(Se não conseguir acessar o link, digite – aplicativo kandinsky – no Google, será o primeiro link que 

aparecerá na pesquisa). 

Observe como funciona o aplicativo: 
 

 

 
Para assistir ao vídeo com a explicação de como funciona o aplicativo, acesse o link: 

     MUSICALIZAÇÃO INFANTIL – Dica de Aplicativo Educacional Infantil Para Desenvolver a 

Musicalidade – https://www.youtube.com/watch?v=Ez676gSevds acesso em 08/04/2021. 

 

Se possível grave um vídeo e mande para a sua professora no 

grupo de WhatsApp da sua turma. No vídeo, se conseguir mostre 

a música que você fez no aplicativo, ou então conte como foi a 

sua experiência fazendo música. 

Estamos ansiosas para ver os vídeos de vocês! 
 

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. 

 
Agora é a sua vez! 

Vamos nos divertir fazendo música. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/kandinsky/
https://www.youtube.com/watch?v=Ez676gSevds
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

10/05/2021 à 02/06/2021 Educação Física 

NOME DO ALUNO:     
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Jogos esportivos de marca 

OBJETIVOS: (EF04EF06) vivenciar e fruir diversos tipos de jogos esportivos de marca, precisão e de campo e 

taco e de invasão; 

 

Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem e com saúde. Vamos jogar hoje? 

 
 

Esportes de marca 

Os esportes de marca são aqueles em que os competidores disputam através da comparação entre suas 

marcas “aqueles baseados na comparação dos registros dos índices alcançados em segundos, metros ou 

quilos.” Nas corridas, por exemplo, vence quem realizar o percurso no menor tempo possível. Nos 

arremessos, a meta e atingir a maior distância. Já nos levantamentos de peso, vence quem levantar a 

maior quantidade de peso. 

 
Exemplos: Atletismo, natação, ciclismo, levantamento de peso e automobilismo para citar os mais 

conhecidos. 

 
Atividade 01: Corrida do vai e vem. 

 
Materiais: 

- 5 garrafas Pet ou qualquer objeto que possa ser transportado sem risco. 

- 2 pedaços de fita para fazer as marcações no chão, pode usar linha, barbante ou 2 cabos de vassoura. 

- Um cronometro ou celular para marcar o tempo. 

 
Regras: 

 
1. Posicione as garrafas ou os objetos a 2, 3 ou 4 metros do ponto de partida, tudo depende do 

espaço que tem para a atividade. 

2. Com a fita ou barbante marque a linha onde você irá se posicionar para começar e terminar a 

corrida. 

3. Ao sinal da pessoa que está marcando o tempo você irá correr até a garrafa, pegar apenas 1 e 

voltar até a linha de largada, deixar a garrafa e voltar para buscar a próxima, fazendo assim até 

acabar as garrafas. 

4. Ao colocar a última garrafa no chão a pessoa que está marcando o tempo deverá parar o 

cronometro. 

5. Agora troquem as posições e quem está cronometrando deverá correr 

6. Vence quem fizer a prova no menor tempo. 

 
Se quiser deixar mais legal, podem variar o circuito, acrescentando obstáculos ou aumentando o 

número de objetos. 
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ATIVIDADE 02: Salto em distância 

 
Prova na qual os atletas devem percorrer uma raia correndo para ganhar impulsão e saltar antes de uma 
faixa branca marcada no chão, caindo com os dois pés em uma caixa de areia. Vence aquele que 
conseguir saltar o mais longe possível. 

 
Regras: 

 
1. A prova tem uma forma de disputa muito simples. 

2. Cada atleta tem direito a três tentativas para atingir sua melhor marca. 

3. Uma tentativa é considerada válida quando o competidor inicia o movimento do salto dando o 

último passo antes da linha que limita a área de corrida. 

4. Caso o atleta dê seu último toque no solo antes do salto após a linha-limite, esse salto será 

invalidado. 

5. Vence quem tiver a melhor marca, ou seja, saltar mais longe. 
 
 

 
1. Corrida: O atleta acelera pela pista, alcançando a máxima velocidade antes da região de salto. 

 
2. Salto: O atleta se impulsiona com um pé, com os braços para cima para alcançar altura. 

 
3. Voo: Corpo estendido para manter equilíbrio e preparar a aterrissagem. 

 
4. Aterrissagem: Pernas e braços à frente para alcançar a máxima distância possível. 

 
Atividade: 

 
1. Faça uma marca no chão com fita, barbante ou outro objeto que sirva de marcação. 

2. Salte, sem pisar na marcação 

3. Marque com um barbante, caneta ou fita a sua marca, pode marcar atrás da linha dos calcanhares 

ou na ponta dos pés, você escolhe! 

4. Desafie seus irmãos, amigos ou seus parentes, boa sorte! 


