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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4 º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

14/06/2021 a 08/07/2021 Língua Portuguesa 

NOME DO ALUNO: 
  

 

 

Srs. Pais e responsáveis! 

Agradecemos o apoio e colaboração, incentivando sua criança a realizar as atividades que 
estão sendo propostas. A participação da família faz toda a diferença no desenvolvimento intelectual, 
emocional e social de cada criança. Continuem se cuidando e protegendo suas famílias! 

Muito obrigada. 

 
Agora, quero falar com você, ESTUDANTE do 4º ano! 

 

Você é muito especial! É o motivo de alegria de nossa escola! Continue dando o seu melhor. 

Procure realizar as atividades com muita atenção, capricho, dedicação, alegria e com esperança, contando 

que logo estaremos juntos e seguros na sala de aula. 

Vamos estudar... 
 

FONTE: https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-alunos-dos-desenhos-animados-no-quadro-negro-image51056710 

 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Substantivo, artigo e adjetivo – conceito e concordância nominal; 

 Distinção entre um fato e uma opinião em um texto; 

 Revisão de conteúdos: Pontuação; 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Produção de texto. 
OBJETIVOS: 

 Identificar em textos e na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo; 

 Distinguir fatos de opiniões em textos; 

 Reconhecer as características dos gêneros textuais já trabalhados; 

 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. 

 

COLOQUE SEU 

NOME COMPLETO 

EMBAIXO DE TODAS 

AS PÁGINAS! 
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1 – ATIVIDADE DE LEITURA: LEIA O TEXTO ABAIXO (VÁRIAS VEZES) E DEPOIS PEÇA PARA 
ALGUÉM GRAVAR UM VÍDEO OU ÁUDIO DE SUA LEITURA E ENVIE A SUA PROFESSORA. 

 
MACACO 

RUTH ROCHA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/ 
pin/438608451199906719/ 

UM MACACO 

TÃO MALUCO 

METE MEDO 

NO MATUTO. 

 
UM MACACO 

TÃO MATREIRO 

METE MEDO 

NO MINEIRO. 

 
UM MACACO 

TÃO MANHOSO 

METE MEDO 

NO MEDROSO. 

 

Agora responda: 
*QUAL O TÍTULO DA POESIA? 

 
 

 

 

*CIRCULE ACIMA O NOME DA AUTORA (QUE ESCREVEU) ESSA POESIA. 

 
 

*O PERSONAGEM PRINCIPAL DESSA POESIA TEM VÁRIOS ADJETIVOS (QUALIDADES) CITADOS 

NO TEXTO; ASSINALE ABAIXO OS ADJETIVOS QUE SÃO DADOS AO MACACO: 

A) MALUCO, MATREIRO e MANHOSO. 

B) MALUCO, VAGAROSO e MEDROSO. 

C) MALUCO, MEDROSO e FELIZ. 

D) MINEIRO; MALUCO e MATUTO. 

 

*Vamos aprender mais?  
O MACACO É ESPERTO. 

 

   

ARTIGO SUBSTANTIVO ADJETIVO 
 

 

O TEXTO AO LADO É UMA POESIA... 
 

POESIA é um tipo de texto que tem um 
formato diferente, composto de versos (linhas) e 
estrofes (conjunto de versos). Ele costuma ter um 
ritmo de leitura musicado, pode ter rimas e 
expressa o sentimento do autor. 

SUBSTANTIVO é a palavra que dá nome aos seres. 
Ex: MACACO 

ARTIGO é a palavra que vem antes do substantivo e ajuda a 
determinar o gênero (masculino e feminino) e número (singular e 

plural). Ex: O, A, OS, AS, UM, UMA, UNS, UMAS. 
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2 - CRUZADINHA 
As imagens abaixo são exemplos de SUBSTANTIVOS. 

Complete a cruzadinha com os ADJETIVOS das frases do quadro abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:https://www.smartkids.com.br/atividade/adjetivos-cruzadinha 

ADJETIVO é a palavra que caracteriza o substantivo, indicando- 
lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. 

Ex: ESPERTO, BOM, HONESTO. 

http://www.smartkids.com.br/atividade/adjetivos-cruzadinha
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3 - 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: 

 

O CORVO E O JARRO 

ESOPO 

UM CORVO, QUASE MORTO DE SEDE, FOI A UM JARRO, ONDE 
PENSOU ENCONTRAR ÁGUA. QUANDO METEU O BICO PELA BORDA DO 
JARRO, VERIFICOU QUE SÓ HAVIA UM RESTINHO NO FUNDO. ERA DIFÍCIL 
ALCANÇÁ-LA COM O BICO, POIS O JARRO ERA MUITO ALTO. 

DEPOIS DE VÁRIAS TENTATIVAS, PRECISOU DESISTIR 
DESESPERADO. SURGIU, ENTÃO, UMA IDEIA EM SEU CÉREBRO. APANHOU 
UMA PEDRA E JOGOU-A NO FUNDO DO JARRO. JOGOU MAIS UMA E 
MUITAS OUTRAS. 

COM ALEGRIA VERIFICOU QUE A ÁGUA VINHA, AOS POUCOS, SE 
APROXIMANDO DA BORDA. JOGOU MAIS ALGUMAS PEDRAS E 
CONSEGUIU MATAR A SEDE, SALVANDO A VIDA. 

Fonte: https://bit.ly/2rtoUg7 
 

MORAL: ONDE A FORÇA FALHA, A INTELIGÊNCIA VENCE. 

Fonte: Programa Ler e Escrever – Livro de textos do aluno – São Paulo, 2013. 

 

*QUAL O TÍTULO DO TEXTO? 
 
 

 
 
 

*O QUE HAVIA NO JARRO? 

A) SUCO 

B) ÁGUA 

C) REFRIGERANTE 

D) LEITE 

 
 

*O PERSONAGEM RETRATADO NA FÁBULA TRATA-SE 

A) DO CORVO. 

B) DO JARRO. 

C) DA ÁGUA. 

D) DA PEDRA. 

 
 

*O QUE O CORVO JOGOU NO JARRO? 

A) SUA SEDE. 

B) UM POUCO DE ÁGUA. 

C) MUITA TERRA. 

D) MUITAS PEDRAS. 
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*PODEMOS IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS DO COMPORTAMENTO HUMANO QUANDO O CORVO 
TEVE 

A) QUE DESISTIR DE TOMAR ÁGUA. 

B) UMA IDEIA EM SEU CÉREBRO. 

C) QUE JOGAR PEDRAS NO JARRO. 

D) UMA TREMENDA SEDE. 

 

 
*QUAL IDEIA O CORVO TEVE PARA CONSEGUIR BEBER A ÁGUA? 

 
 

 
 

 
 

*O CORVO CONSEGUIU TOMAR A ÁGUA DO JARRO? 
 
 

 
 
 

*QUAL FRASE ABAIXO, PODERIA SUBSTITUIR A MORAL DA HISTÓRIA, MANTENDO O MESMO 
SIGNIFICADO? 

A) “A NECESSIDADE É A MÃE DE TODAS AS INVENÇÕES”. 

B) “OS PREGUIÇOSOS COLHEM O QUE MERECEM”. 

C) “OS PREGUIÇOSOS DESISTEM FACILMENTE”. 

D) “A RAPIDEZ FAZ A DIFERENÇA”. 

 

*ESCREVA UM ADJETIVO (qualidade) PARA CADA SUBSTANTIVO (nome) ABAIXO: 

CORVO =    

JARRO =                                                                                             

ÁGUA =    

 

 
*LEIA AS FRASES E CIRCULE OS ARTIGOS (palavras que vem antes dos substantivos): 

UM CORVO ESTAVA COM MUITA SEDE 

O CORVO VIU UM JARRO. 

 

A ÁGUA LIMPA SACIOU O CORVO. 

 

 
*LEIA OS SUBSTANTIVOS ABAIXO E ESCREVA UM ARTIGO (O, A, OS, AS, UM, UMA, UNS, UMAS) 

QUE SEJA ADEQUADO PARA ACOMPANHAR CADA UM: 

  CORVO   JARROS _ MENINA 
 

  CRIANÇAS   APITO _ IMAGENS 
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4 – Produção textual: 
 

Você lembra que RECEITA é um TEXTO INSTRUCIONAL que tem a função de ensinar 
preparar algo – instruir? É que é comum que uma receita venha dividida entre ingredientes e modo de 
preparo? 

 
 

Então vamos lá! Pense nas características de uma boa amizade e escreva o texto utilizando essas 
características: 

 
 

RECEITA DA AMIZADE 
 

INGREDIENTES: 
 

 2 COLHERES DE    

 1 XÍCARA DE    

 1 PITADA DE    

 2 XÍCARAS DE    

 250 GRAMAS DE    
 
 

 

MODO DE PREPARAR: 
 

 

 

 

 

 

 

5 – Leia a piada abaixo e pontue-a corretamente (lembre-se de usar os Sinais de Pontuação que já 
estudamos): 

 
 

A professora toda animada chegou de óculos novos e perguntou aos alunos 

Por que estou precisando usar óculos escuros na sala de aula 

Como eles não souberam dizer, ela rapidamente acrescentou 

Porque meus alunos são brilhantes 
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6 – Diferenciando FATO de OPINIÃO: 

 
 

 Leia as informações e assinale se elas são FATO ou OPINIÃO: 

 

*A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. 

 
*Litoral de São Paulo terá praias fechadas durante fase emergencial. 

 

*Usar álcool em gel é irritante. 

 

*Acho que a borboleta de asas azuis é a mais bonita. 

 
 
 

 Agora leia a CARTA DE LEITOR abaixo e responda a questão que segue: 

 

Queridos amigos da CHC, 

 
Nós, alunos do 4ºano [...], estamos aprendendo a escrever o gênero textual carta do leitor, por 

isso escolhemos esta notícia para expressar nossa opinião. 

Nós gostamos muito da reportagem e achamos muito interessante saber que existiam 

dinossauros com penas. Vocês são incríveis! 

Agradecemos a oportunidade de poder escrever para vocês através deste canal de 

comunicação com o leitor. 

Um abraço dos alunos curiosos do 4º ano. 

 
Professora Gabriela e alunos do 4º B – Franca, interior de São Paulo. 

 
 

*O TRECHO DESSE TEXTO QUE APRESENTA UMA OPINIÃO É: 

A) “...estamos aprendendo a escrever o gênero textual...” 
B) “Vocês são incríveis!” 
C) “...através deste canal de comunicação com o leitor.” 
D) “Um abraço do alunos...” 

 
 

FONTES CONSULTADAS: 
1 - Acervo pessoal das professoras; 
2 - https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-o-corvo-sedento-4o-ano/ Acesso em 06/06/2021; 
3 - http://limoeirodoajuru.pa.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/PROFESSOR-PORTUGUES-5%C2%BA-ANO.pdf Acesso em 06/06/2021; 
4 - https://veregostarrr.blogspot.com/2014/ Acesso em 06/06/2021; 
5 - https://www.soescola.com/2017/08/generos-textuais-2.html/genero-textual-poesia Acesso em 06/06/2021 
;6 - https://wordwall.net/pt-br/community/fato-ou-opini%C3%A3o Acesso em 07/06/2021. 

FATO OPINIÃO 

 

FATO OPINIÃO 

 

FATO OPINIÃO 

 

FATO OPINIÃO 

 

FATO é uma informação a respeito de um acontecimento qualquer. 

OPINIÃO é a interpretação do fato, o ponto de vista de alguém em relação ao 
acontecimento. 

https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-o-corvo-sedento-4o-ano/
http://limoeirodoajuru.pa.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/PROFESSOR-PORTUGUES-5%C2%BA-ANO.pdf
https://veregostarrr.blogspot.com/2014/
https://www.soescola.com/2017/08/generos-textuais-2.html/genero-textual-poesia
https://wordwall.net/pt-br/community/fato-ou-opini%C3%A3o
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MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

 
A unidade padrão da medida de comprimento é o METRO, cujo símbolo é a letra “m”. Ele é usado 

para medir comprimento de: tecidos, ruas, estradas e altura de pessoas e prédios. O submúltiplo do metro 
mais usado é o CENTÍMETRO (cm). O QUILÔMETRO (Km), é uma unidade de medida derivada do metro, 
que é usado para medir estradas. Ele vale 1.000 vezes o metro. 

PARA MEDIR USAMOS O METRO. 1 METRO TEM 100 CENTÍMETROS. 

OBSERVE ALGUNS INSTRUMENTOS QUE SERVEM PARA MEDIR COMPRIMENTO: 

 
1 - PESQUISE E ESCREVA O NOME DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA: 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Medidas de Comprimento, Massa e Capacidades (metro, centímetro e quilômetro; grama, 
miligrama e quilograma; litro e mililitro); 

 Medidas de Tempo: horas, dias, semanas e meses; 

 Sistema Monetário Brasileiro 
OBJETIVOS: 

 Identificar e diferenciar medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; 

 Medir e estimar comprimentos, massas e capacidades, utilizando unidades de medida 
padronizadas mais usuais; 

 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas; 

 Fazer uso da leitura de medidas de tempo em situações relacionadas ao seu cotidiano. 
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2 - PINTE O QUE COMPRAMOS POR METRO E, DEPOIS, ESCREVA OS NOMES: 

  
 
 

MEDIDAS DE MASSA 
 

Para saber a quantidade de quilograma de um corpo, podemos usar uma balança. A balança 
indica a massa do corpo que está sendo medido. Dentre as unidades mais usadas para expressar a 
massa de um corpo, temos: 

O QUILOGRAMA cujo símbolo é kg e o GRAMA cujo símbolo é g. 
1 quilograma = 1.000 gramas, quer dizer que quilo equivale a mil. 

A TONELADA é uma medida usada para expressar grandes medidas de massas = 1 tonelada = 1.000 kg 
 

3 – PINTE OS PRODUTOS QUE PODEM SER COMPRADOS A QUILO: 
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4 - OBSERVE A TABELA ABAIXO, QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE BATATAS COMPRADAS POR 

UM SUPERMERCADO NO MÊS DE JUNHO E RESPONDA: 

SEMANAS QUANTIDADE 

1ª 95 Kg 

2ª 114 Kg 

3ª 108 Kg 

4ª 92 Kg 

 
 

A) O consumo de batatas foi maior na semana. 

B) O consumo de batatas no mês todo, em kg foi de kg. 

C) A diferença de consumo de batatas da 3ª semana para a 1ª semana foi de kg. 
 

5 – RESOLVA O PROBLEMA: 

Sonia comprou 5 potinhos de margarina pesando cada um 250 g (gramas). Quantos gramas de margarina 
ela comprou no total? 

 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS DE CAPACIDADE 

Já sabemos que podemos medir comprimento e massas, agora vamos ver que também podemos 
medir a capacidade de um recipiente. Quando medimos a capacidade de um recipiente, estamos medindo 
a quantidade máxima de líquido que cabe nele. 

A unidade fundamental, para expressar medidas de capacidade é o LITRO (cujo símbolo é o l). Há 
outras unidades de medida de capacidade, como o MILILITRO (cujo símbolo é o ml). Ele é usado para medir 
pequenas quantidades de líquido. Atenção: 1 LITRO = 1.000 ml. 

 
 

6 – Assinale os produtos que compramos por litro: 

 

REFRIGERANTE ÓLEO 

AÇÚCAR MACARRÃO 

ÁLCOOL ÁGUA 

LEITE FUBÁ 

 
 

7 – RESOLVA O PROBLEMA: 

Elaine fez um litro de suco e colocou em copos de 200 ml. Quantos copos ela conseguiu completar? 
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MEDIDAS DE TEMPO 

Continuando nosso conteúdo, sobre medidas de tempo vamos aprender novas unidades de contagem: 

FONTE: www.escolakids.com.br . 

 

 
FONTE: https://br.pinterest.com/pin/272116002467351899/visual-search/?x=10&y=17&w=544&h=697.75&cropSource=6 

http://www.escolakids.com.br/
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8 – Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o aniversário de 
Antônio? 

A) 10 

B) 14 

C) 19 

D) 40 
 

9 – Complete o texto abaixo com as unidades de medida que achar mais adequadas: 
 

FUI ATÉ A PADARIA QUE FICA A UNS 100 DE CASA, PARA COMPRAR 250 

  DE QUEIJO E UM REFRIGERANTE DE 2 . 

NA VOLTA PARA CASA, SUBI NA BALANÇA DE UMA FARMÁCIA E VERIFIQUEI QUE ESTOU 

COM 34 . 

DEPOIS, FUI AO ANIVERSÁRIO DE 4 DO MEU PRIMO. ELE TEM UMA IRMÃ 

QUE NASCEU NESTE MÊS MEDINDO 48  . ELA MAMA DE 3 EM 3 . 

 
 

SISTEMA MONETÁRIO (DINHEIRO) 
 

FONTE: https://blog.maxieduca.com.br/sistema-monetario-nacional/ 

Essas são as CÉDULAS (notas) e MOEDAS que você já conhece, sabendo que todas as moedas 
são chamadas de CENTAVOS exceto, ou seja, menos a moeda de 1 Real. 

Os centavos representam valores menores que os reais, e são muito utilizados em trocos quando 
se compra algo cujo valor não seja inteiro, por exemplo: 

Se eu comprar um doce que custou R$ 10,55 (dez reais e cinquenta e cinco centavos), e pagar 

com R$ 11,00, a vendedora tem que me devolver um troco de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos). 

 
10 – Indique quem tem os valores corretos: 

 
JOANA tem 5 cédulas de R$ 20,00. 

PAULA tem 4 cédulas de R$ 10,00. 

CAIO tem 2 cédulas de R$ 100,00. 

LUCIANO tem 6 cédulas R$ 5,00. 

A) Quem tem R$ 40,00? . 

B) Quem tem R$ 100,00? . 

C) Quem tem a maior quantia? . 

D) Quem tem a menor quantia? . 

 
FONTES CONSULTADAS: 

1 - https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/01/matematica-medidas-de-comprimento.htm Acesso em 07/06/2021l; 

2 -  https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/01/matematica-medidas-de-massa.htm Acesso em 07/06/2021l; 
3 - https://www.soescola.com/2017/11/atividade-medida-de-capacidade.html Acesso em 07/06/2021.

https://blog.maxieduca.com.br/sistema-monetario-nacional/
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/01/matematica-medidas-de-comprimento.htm%20Acesso%20em%2007/06/2021l
https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2020/01/matematica-medidas-de-massa.htm%20Acesso%20em%2007/06/2021l
https://www.soescola.com/2017/11/atividade-medida-de-capacidade.html
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Contagem do tempo; 

 Agricultura de subsistência. 

OBJETIVOS:  

 Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os 

resultados dessas intervenções. 
 

CONTAGEM DO TEMPO Texto 1 

O tempo é muito importante e as sociedades criaram diferentes maneiras 

de marcar a passagem do tempo .... Desde os primórdios da agricultura e do 

convívio social, o ser humano sente a necessidade de contar, 

cronologicamente, os dias. Os calendários que tiveram mais aceitação e são 

usados até hoje levam em consideração a ciência e a religião. 

A origem da contagem do tempo de onde surgiu a necessidade de controlar 

o tempo? Por que acompanhamos sempre o relógio para controlarmos as 

nossas atividades cotidianas? A Cronologia (o estudo do tempo) é uma das 

invenções fundamentais da espécie humana! É com base neste conjunto de 

conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e 

organizar sua vida e suas atividades. 
FONTE:https://www.infoescola.com/historia/aorigemdacontagemdtempo/(fragmento)http://www.santamoni

cace.co m.br/wpcontent/uploads/2020/03/hist%C3%B3ria-cap%C3%ADtulo-3-5%C2%BAano.pdf Acesso em 30/052021 

 

Texto 2 

 

FONTE: 

https://www.google.com/search?q=historia+tempo+cronologico&sxsrf=ALeKk00rIqGE6p1V6FD1DTwWQPQImFqrQQ:1620309122189&tbm=ish&s 

ource=iu&ictx=1&fir=4yd5u8iIoLrzrM%252C2MNieyqHCTGYD%252C_&vet=1&usg=AI4_kR9ea2mfz9waNRL8lMZ_GL6B0jfRQ&sa=X&ved=2ahUK 

EwihzJ3tmbXwAhWqILkGHfdRCf0Q9QF6BAgmEAE#imgrc=WUQHncM8fcnhLM 

http://www.santamonicace.co/
http://www.santamonicace.co/
https://www.google.com/search?q=historia%2Btempo%2Bcronologico&sxsrf=ALeKk00rIqGE6p1V6FD1DTwWQPQImFqrQQ%3A1620309122189&tbm=ish&source=iu&ictx=1&fir=4yd5u8iIoLrzrM%252C2MNieyqHCTGYD%252C_&vet=1&usg=AI4_kR9ea2mfz9waNRL8lMZ_GL6B0jfRQ&sa=X&ved=2ahUKEwihzJ3tmbXwAhWqILkGHfdRCf0Q9QF6BAgmEAE&imgrc=WUQHncM8fcnhLM
https://www.google.com/search?q=historia%2Btempo%2Bcronologico&sxsrf=ALeKk00rIqGE6p1V6FD1DTwWQPQImFqrQQ%3A1620309122189&tbm=ish&source=iu&ictx=1&fir=4yd5u8iIoLrzrM%252C2MNieyqHCTGYD%252C_&vet=1&usg=AI4_kR9ea2mfz9waNRL8lMZ_GL6B0jfRQ&sa=X&ved=2ahUKEwihzJ3tmbXwAhWqILkGHfdRCf0Q9QF6BAgmEAE&imgrc=WUQHncM8fcnhLM
https://www.google.com/search?q=historia%2Btempo%2Bcronologico&sxsrf=ALeKk00rIqGE6p1V6FD1DTwWQPQImFqrQQ%3A1620309122189&tbm=ish&source=iu&ictx=1&fir=4yd5u8iIoLrzrM%252C2MNieyqHCTGYD%252C_&vet=1&usg=AI4_kR9ea2mfz9waNRL8lMZ_GL6B0jfRQ&sa=X&ved=2ahUKEwihzJ3tmbXwAhWqILkGHfdRCf0Q9QF6BAgmEAE&imgrc=WUQHncM8fcnhLM
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Perceber a passagem do tempo... Observe a imagem a seguir. 
 

ATIVIDADE: 

1 – Podemos perceber a passagem do tempo nesta imagem? Justifique, marcando V para verdadeiro e F 
para falso. 

( ) Sim, porque percebemos diferenças em alguns elementos da foto como as vestimentas e o carro. . 
( ) Não, porque não há diferenças na construção e na forma das pessoas vestirem. 

 
2 – De acordo com o texto 1, justifique a importância da cronologia para os seres humanos marcando V 
para verdadeiro e F para falso. 
( ) O tempo é muito importante e as sociedades criaram diferentes maneiras de marcar a passagem do 
tempo. 
( ) O tempo não é importante e as sociedades não precisam marcá-lo, por isso não pensaram em criar 
diferentes maneiras de marcar a passagem do tempo. 

 
3 – Vamos testar nossos conhecimentos? Relacione as medidas de tempo à contagem cronológica. 

Numere a 2ª coluna da tabela de acordo com a primeira: 
 

A - Semestre   _ 15 dias  

B - Semana   3 meses 

C - Quinzena   2 meses 

D – Trimestre   6 meses 

E - Metade do dia   7 dias 

F - Dois dias   48 horas 

G - Um dia   12 horas 

H - Uma hora   24 horas 

I - Um minuto   60 minutos 

J - Em 1 ano tem   60 segundos 

K - Em 2 anos tem   12 meses 

L - 4 semanas   24 meses 

M - 8 semanas   6 meses 

N - Em meio ano, há   30 minutos 

O - Em meia hora, há   1 mês 
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Mudando de assunto,...  
AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA 

 

A prática agrícola que consiste em utilizar a produção da terra para satisfazer as necessidades de quem a 
cultiva, seja uma família ou comunidade na qual está inserida é chamada de Agricultura de subsistência 
é um tipo de agricultura que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a 
sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que está inserido. 

 

 

FONTES CONSULTADAS: 

1 - https://br.pinterest.com/pin/741475526120337027/ Acesso30/05/2021; 

2-https://www.google.com/search?q=agricultura+de+subsist%C3%AAncia&sxsrf=ALeKk03n6ZE9_TH87eb61S2XNbnVx17oA:1618003060308&tbm 

=isch&source=iu&ictx=1&fir=bW8uxZTFo8V1qM%252C_6y5PJeQRf2V_M%252C_&vet=1&usg=AI4_kT8oWHfA4xRPTxbb4V83hA_48NQ7w&sa=X 

&ved=2ahUKEwj7pp6Ni_LvAhUWKLkGHarmCBgQ_h16BAgXEAE#imgrc=bW8uxZTFo8V1qM Acesso em 30/05/2021; 

3 - http://centrodeatividades.blogspot.com/2010/04/agricultura-cruzadinha-pecuaria-origem.html Acesso em 30/05/2021. 

https://br.pinterest.com/pin/741475526120337027/
https://www.google.com/search?q=agricultura%2Bde%2Bsubsist%C3%AAncia&sxsrf=ALeKk03n6ZE9_TH87eb61S2XNbnVx17oA%3A1618003060308&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bW8uxZTFo8V1qM%252C_6y5PJeQRf2V_M%252C_&vet=1&usg=AI4_kT8oWHfA4xRPTxbb4V83hA_48NQ7w&sa=X&ved=2ahUKEwj7pp6Ni_LvAhUWKLkGHarmCBgQ_h16BAgXEAE&imgrc=bW8uxZTFo8V1qM
https://www.google.com/search?q=agricultura%2Bde%2Bsubsist%C3%AAncia&sxsrf=ALeKk03n6ZE9_TH87eb61S2XNbnVx17oA%3A1618003060308&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bW8uxZTFo8V1qM%252C_6y5PJeQRf2V_M%252C_&vet=1&usg=AI4_kT8oWHfA4xRPTxbb4V83hA_48NQ7w&sa=X&ved=2ahUKEwj7pp6Ni_LvAhUWKLkGHarmCBgQ_h16BAgXEAE&imgrc=bW8uxZTFo8V1qM
https://www.google.com/search?q=agricultura%2Bde%2Bsubsist%C3%AAncia&sxsrf=ALeKk03n6ZE9_TH87eb61S2XNbnVx17oA%3A1618003060308&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bW8uxZTFo8V1qM%252C_6y5PJeQRf2V_M%252C_&vet=1&usg=AI4_kT8oWHfA4xRPTxbb4V83hA_48NQ7w&sa=X&ved=2ahUKEwj7pp6Ni_LvAhUWKLkGHarmCBgQ_h16BAgXEAE&imgrc=bW8uxZTFo8V1qM
http://centrodeatividades.blogspot.com/2010/04/agricultura-cruzadinha-pecuaria-origem.html%20Acesso%20em%2030/05/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

 14/06/2021 a 08/07/2021 Geografia 

 
NOME DO ALUNO: 

  

   

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 A natureza no município: clima, relevo, hidrografia e vegetação. 

OBJETIVOS:  

 Estudar e identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura 

vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive. 

 

A NATUREZA NO MUNICÍPIO - CLIMA, RELEVO, HIDROGRAFIA E VEGETAÇÃO 

 

“Mas, o que são todas estas palavras”? 

Vamos ler a definição de cada uma delas? É 

bem fácil! Preste atenção:” 

 

 
FONTE DA IMAGEM: https://media.istockphoto.com/vectors/boy-thinking-vector- 

id482767286?k=6&m=482767286&s=612x612&w=0&h=HaosNIKNqaqEd4p3Xo- 

fEfgvR0SKvDxx22lYBAz04TE= Acesso em 31/05/2021 
 

CLIMA é o conjunto de variações do tempo em um determinado lugar, durante certo período. 

RELEVO é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. 

HIDROGRAFIA é o conjunto das formas constituídas pela água, como os oceanos, os mares, os 
rios, os lagos, as lagoas. 

 
VEGETAÇÃO é o conjunto de plantas que crescem naturalmente em um lugar: 

 

A MATA ATLÂNTICA tem grande biodiversidade, possui a flora (plantas) bem diversificada, 
predominando árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa; e quanto 
a fauna (animais) abriga diversas espécies endêmicas (que só existem nessa região) é um tipo de 
floresta que foi muito explorada desde a chegada dos portugueses, por isso foi quase devastada. 

 
O CERRADO é formado por vegetação rasteira e também por árvores baixas de tronos retorcidos. 

 
 

Agora vamos conhecer um pouco sobre o clima, relevo, hidrografia e 

vegetação de nosso município:” 

O CLIMA de Bauru é quente em grande parte do ano. Bauru apresenta um clima denominado 
tropical de altitude com diminuição das chuvas no inverno e verões chuvosos. 

https://media.istockphoto.com/vectors/boy-thinking-vector-id482767286?k=6&amp%3Bm=482767286&amp%3Bs=612x612&amp%3Bw=0&amp%3Bh=HaosNIKNqaqEd4p3Xo-fEfgvR0SKvDxx22lYBAz04TE%3D
https://media.istockphoto.com/vectors/boy-thinking-vector-id482767286?k=6&amp%3Bm=482767286&amp%3Bs=612x612&amp%3Bw=0&amp%3Bh=HaosNIKNqaqEd4p3Xo-fEfgvR0SKvDxx22lYBAz04TE%3D
https://media.istockphoto.com/vectors/boy-thinking-vector-id482767286?k=6&amp%3Bm=482767286&amp%3Bs=612x612&amp%3Bw=0&amp%3Bh=HaosNIKNqaqEd4p3Xo-fEfgvR0SKvDxx22lYBAz04TE%3D
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-atlantica-1.htm
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. 

Parque Vitória Régia – Bauru-SP 

 
 
 
 

 
FONTE DA IMAGEM:http://www.dronestagr.am/wp- 

content/uploads/2015/08/0033-1200x674.jpg Acesso em 

31/05/2021. 

 
 

No RELEVO de Bauru apresenta-se predominância de áreas onduladas, sendo que a 
ondulações correspondem a 64,71% do total do território bauruense, enquanto que áreas planas 
constituem 23,85% do total. 

 
Em Bauru ocorre predomínio de solos com textura arenosa. 

 
Vista panorâmica de Bauru-SP 

 
 
 
 

 
FONTE DA IMAGEM: https://www.infoescola.com/wp- 

content/uploads/2012/10/bauru- cidade_748974265-1000x750.jpg Acesso em  

31/05/2021. 

 
 

 

Rio Batalha – Bauru-SP 

 

HIDROGRAFIA: Os principais rios do município são o Rio Bauru e o 

Rio Batalha. Ambos deságuam no Rio Tietê. 

 
O Rio Batalha é um importante afluente no rio Tietê. 

 
 

Aproximadamente 38% da população de Bauru é abastecida pelas 
águas do Rio Batalha. 

 
 

FONTE DA IMAGEM: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

Rio_Batalha%2C_Bauru.jpg Acesso em: 

31/05/2021 

 

 

Na VEGETAÇÃO do município de Bauru predomina dois tipos de vegetação a Mata Atlântica e o 
Cerrado. Uma curiosidade é que na trilha do Jardim Botânico do nosso município podemos observar 
esses dois tipos de vegetação em uma mesma área. 

 
Jardim Botânico – Bauru - SP 

 

FONTE DA IMAGEM: 
http://s2.glbimg.com/EULkGIyfSqde9MaIF8H1NspSN_lr0N3DOQmY1lbb 
Q7hIozHdGixxa_8qOZvMp3w/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/11/30/ 
plantas_aq_620x465.png 

http://www.dronestagr.am/wp-
http://www.dronestagr.am/wp-content/uploads/2015/08/0033-1200x674.jpg
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/10/bauru-cidade_748974265-1000x750.jpg%20Acesso%20em%2021/06/2020
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/10/bauru-cidade_748974265-1000x750.jpg%20Acesso%20em%2021/06/2020
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/10/bauru-cidade_748974265-1000x750.jpg%20Acesso%20em%2021/06/2020
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/10/bauru-cidade_748974265-1000x750.jpg%20Acesso%20em%2021/06/2020
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/10/bauru-cidade_748974265-1000x750.jpg%20Acesso%20em%2021/06/2020
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Rio_Batalha%2C_Bauru.jpg/1920px-Rio_Batalha%2C_Bauru.jpg
http://s2.glbimg.com/EULkGIyfSqde9MaIF8H1NspSN_lr0N3DOQmY1lbbQ7
http://s2.glbimg.com/EULkGIyfSqde9MaIF8H1NspSN_lr0N3DOQmY1lbbQ7
http://s2.glbimg.com/EULkGIyfSqde9MaIF8H1NspSN_lr0N3DOQmY1lbbQ7hIoz-HdGixxa_8qOZvMp3w/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/11/30/plantas_aq_620x465.png
http://s2.glbimg.com/EULkGIyfSqde9MaIF8H1NspSN_lr0N3DOQmY1lbbQ7hIoz-HdGixxa_8qOZvMp3w/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/11/30/plantas_aq_620x465.png
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1: Leia as questões e responda com muita atenção assinalando um X na resposta certa: 

A) O que é relevo é: 

( ) Conjunto de diferentes temperatura. ( ) Conjunto de diferentes superfícies. 

 

B) O que é clima: 

( ) Conjunto de variações de tempo. ( ) Conjunto de variações de superfície. 

 

C) O que é hidrografia: 

( ) É o conjunto de formas contituida pela vida ( ) É o conjunto de formas contituida pela água. 

 
 

D) O que é vegetação: 

( ) conjunto de flores do jardim ( ) conjunto de plantas de um determinado lugar 

 

 
2: Coloque V se a informação for verdadeira e F se ela for falsa: 

 
A) ( ) Bauru apresenta um clima quente na maior parte do ano. 

 
B) ( ) Durante o inverno em Bauru chove muito e no verão essa intensidade diminui. 

 

C) ( ) O relevo Bauruense apresenta muitas montanhas. 
 

D) ( ) Em Bauru temos um solo arenoso. 

 
E) ( ) Os principais rios do nosso município são o Rio Bauru e o Rio Batalha. 

 
F) ( ) Toda a população de Bauru é abastecida pelas águas do Rio Batalha. 

 
G) ( ) A única vegetação que encontramos no município de Bauru é a que chamamos de 
Cerrado. 

 
H) ( ) O Cerrado é formado por vegetação rasteira e também por árvores baixas de tronos 
retorcidos. 

 

I) ( ) A Mata Atlântica é um tipo de vegetação que tem grande biodiversidade da flora e da 
fauna. 

 
 
 
 
 
 
 

FONTES CONSULTADAS: 

 
1- Livro: Caderno do Futuro. História e Geografia, 4º ano. Editora IBEP. 

Páginas 56 a 59;  

2-   https://www.todamateria.com.br/hidrografia-do-brasil/; Acesso em 31/05/2021; 

3- https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Bauru; Acesso em 31/05/2021; 
4- https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-clima.htm; Acesso em 31/05/2021; 
5- http://www.daebauru.sp.gov.br/2014/empresa/empresa.php?secao=fazemos&pagina=9; 6- Acesso em 

31/05/2021; https://www2.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2 Acesso em 31/05/2021. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/mata-atlantica-1.htm
https://www.todamateria.com.br/hidrografia-do-brasil/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Bauru
https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-clima.htm
http://www.daebauru.sp.gov.br/2014/empresa/empresa.php?secao=fazemos&amp%3Bpagina=9
https://www2.bauru.sp.gov.br/bauru.aspx?m=2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

 14/06/2021 a 08/07/2021 Ciências 

 
NOME DO ALUNO: 

  

   

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Transformação dos materiais: reversíveis e irreversíveis. 

OBJETIVOS:  

 Compreender que os materiais sofrem mudanças em seu processo, sendo que alguns podem 

voltar ao seu estado natural e outros não. 
 

TRANSFORMAÇÕES REVERSÍVEIS E IRREVERSÍVEIS 

TRANSFORMAÇÕES REVERSÍVEIS são aquelas que ocorrem nos dos sentidos, podendo voltar 

ao seu estado inicial. Isso ocorre geralmente em transformações mecânicas sem atrito. No caso de haver 

atrito, o corpo sofre perda de energia e, portanto, não poderia voltar a posição inicial. Ex: Água líquida sendo 

colocada no freezer e gelo fora do freezer. 

 
TRANSFORMAÇÕES IRREVERSÍVEIS são aquelas em que um sistema, uma vez atingido o 

estado final de equilíbrio, não retorna ao estado inicial ou a qualqisuer estados intermediários sem ação de 

agentes externos. Ex: Madeira queimada. 

 
1 - Observe atentamente as imagens : 
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Responda oralmente as perguntas: 

A) O ovo que aparece na imagem está no estado sólido ou líquido? 

B) É possível que o ovo passe por um processo de transformação? O que pode ocorrer para que o 

processo de transformação aconteça? 

C) Se o ovo passar por processo de transformação sendo submetido a mudança de temperatura 

(aquecimento), ele ficará na forma líquida ou sólida? 

D) Se o ovo passar por processo de transformação sendo submetido a mudança de temperatura 

(aquecimento), será possível que aconteça processo de reversão fazendo-o voltar como era antes? 

E) E o papel, o que está acontecendo com ele? 

F) O que aconteceu para que fosse iniciado um processo de transformação com ele? 

G) Depois que o papel passar pelo processo de transformação ficando todo queimado, será possível 

que aconteça um processo de reversão e ele fique como era antes? 

 
 

2 – Hora do EXPERIMENTO - atenção: (o experimento só deverá ser realizado se a criança estiver 
acompanhada por um adulto de sua família). 

 
MATERIAL 

 

Um ovo 
Água 
Uma vasilha para levar ao fogo 

 
MODO DE FAZER 

 

COM AJUDA DE UM ADULTO DE SUA FAMÍLIA, pegue o ovo coloque-o na vasilha 

acrescente água até cobri-lo, tampe e leve ao fogo para cozinhar de 10 a 15 minutos. Desligue o fogo 
espere esfriar jogue a água fora retire a casca do ovo e observe como ele ficou. 

 

 
3- Escreva o que observou em cada etapa do experimento registrando o início, durante e 

conclusão. 
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4 - Observe a imagem e responda oralmente: 
 

 
A) Sua família costuma fazer pipoca às vezes? 

 

B) Para que o milho de pipoca estoure e vire pipoca ele deve ser submetido à alta ou baixa temperatura? 

 

C) Depois que o milho estourou e virou pipoca, é possível que ele retorne a forma anterior? 

 
 

*LEIA AS INFORMAÇÕES: 

 
Alguns processos causados por mudança de temperatura (aquecimento ou resfriamento) são 

irreversíveis, ou seja, não é possível realizar a trajetória inversa e voltar a origem. São exemplos: o cozimento 

do ovo, a queima do papel, a mistura de ingredientes para bolo, o milho de pipoca estourado, o cozimento 

de alimentos em geral e outros. 

 
 

5 - 
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6 – Leia as informações e escreva se os itens apresentados, ao serem submetidos a mudança e 

temperatura (aquecimento ou resfriamento) estarão passando por processo reversível ou irreversível: 

 
 

7– Considere os ítens abaixo e responda: 

 
 
 

ITENS 

EM CASO DE AQUECIMENTO, 

O QUE OCORRE? 

ESSA MUDANÇA É 
REVERSÍVEL 

OU 

IRREVERSÍVEL? 

 

CHOCOLATE 

  

 

MILHO 

  

 

ÁGUA 

  

 

PAPEL 

  

 
 
 
 

 
FONTES CONSULTADAS: 

1 - Adaptado de: Transformações termodinâmicas Disponível em:https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/transf_termodinamicas.htm>. 
Acessado em 07/08/2021; 

2 - Disponível em:<https://www.radiodocristao.com.br/home/pipoca-de-panela/>.Acessado em 09/08/2020; 
 

3 - https://iguaba.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/4-ano-completo.pdf Acessado em 08/06/2021.

https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/transf_termodinamicas.htm%3E
https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/transf_termodinamicas.htm%3E
http://www.radiodocristao.com.br/home/pipoca-de-panela/
http://www.radiodocristao.com.br/home/pipoca-de-panela/
https://iguaba.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/4-ano-completo.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

                                                      EMEF "Profª Claudete da Silva Vecchi" 
 

 

 

4º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

14/06/2021 a 08/07/2021 Arte 
 

NOME DO ALUNO: TURMA:    

 

ARTE 
 

 

 

A dança é uma manifestação artística que se caracteriza pelo uso do corpo para realizar movimentos 
ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Essa é uma atividade que pode ser praticada 
por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual ou coletiva. 
Existem diferentes tipos de dança, como as quadrilhas juninas, o balé clássico, o hip hop, o samba, etc...e 
cada tipo de dança tem uma origem, um modo de execução e uma finalidade diferente. 
Os artistas que se expressam por meio da dança são os dançarinos, bailarinos e coreógrafos. Para se 
expressar através da dança, estes artistas estudam muito sobre os movimentos corporais e como executá- 
los da melhor forma. 
O espaço, o peso, o tempo e o fluxo são alguns elementos que nos ajudam a compreender melhor os 
nossos movimentos (já estudamos mais sobre isso nas atividades de dança do 1º bimestre). 
Espaço: é como nos movimentamos no espaço ao nosso redor, como por exemplo, explorar as direções 
(direita, esquerda, frente, trás, lados e diagonais). 
Peso: ajuda o dançarino na leveza ou resistência dos seus movimentos. Os pesos podem ser leves e 
suaves, pesados e resistentes. 
Tempo: é a velocidade de execução dos movimentos. Podem ser lentos, moderados ou rápidos. 
Fluxo: é a forma como nos movimentamos, como colocamos sentimentos nos movimentos e deixamos 
fluir de uma ação para outra. 
Ao executar seus movimentos os dançarinos também se atentam aos níveis ou Planos da dança, que 
podem ser: Alto, Médio e Baixo. 
Plano Alto: é quando estamos em pé. A maior parte do corpo está distante do chão. 
Plano Médio: geralmente é quando estamos com os joelhos flexionados (dobrados). A maior parte do 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Dança e Artes Cênicas. 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
DANÇA: Planos da dança: Baixo, Médio e Alto; Espaço, Tempo, Peso, Direção e Fluência. 
ARTES CÊNICAS: Exploração de linguagens e técnicas: teatro de sombras; Representações do corpo 
com luz e sombra. 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 
DANÇA: Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, 
caminhos, etc.) e ritmos e movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 
ARTES CÊNICAS: Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 

construção do movimento cênico. 

Olá crianças! Como vocês estão? 
Neste bloco de atividades vamos voltar aos nossos estudos 
sobre dança e artes cênicas. 
Para começar nossos estudos, vamos trabalhar com 
movimentos corporais explorando os diferentes planos da 
dança. 
Concentre-se e solte a sua criatividade! 

Planos da Dança 
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nosso corpo está no meio, entre o chão e o nosso plano alto. 
Plano Baixo: é quando estamos deitados ou agachados. A maior parte do nosso corpo está mais próximo 

ao chão. 
Observe as imagens abaixo: 

 

 

 
 

Para aprender um pouco mais sobre os planos da dança, assista ao vídeo disponível no 
link: Dança Educação – Método Laban para crianças - 
https://www.youtube.com/watch?v=82NnLFV0C0Y acesso em 19/04/2021. 

 
 

1: Vamos brincar de estátua! Com ajuda de um familiar coloque uma música que você goste. Dance 

explorando os elementos da dança, o espaço, o peso, o tempo e o fluxo. 

Quando seu familiar dizer: “estátua”, escolha uma posição em um dos planos (alto, médio ou baixo) para 
congelar. Faça poses diferentes e em diferentes planos cada vez que você parar em estátua. 

 

Se você quiser uma sugestão de vídeo para brincar de estátua, assista ao vídeo disponível no 
link: ESTÁTUA YOGA – ATIVIDADE PARA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA QUARENTENA 
– PROF RAMON LIMA - https://www.youtube.com/watch?v=EatTL7SGVho acesso em 19/04/2021. 

 

2: No local indicado desenhe você mesmo fazendo pose nos diferentes planos. Não se esqueça de 
caprichar na pintura. 

 

PLANO BAIXO PLANO MÉDIO PLANO ALTO 

   

Imagens adaptadas de: https://www.smartkids.com.br/ e https://br.depositphotos.com acesso em 19/04/2021. 

Plano Baixo Plano Médio Plano Alto 

https://www.youtube.com/watch?v=82NnLFV0C0Y
https://www.youtube.com/watch?v=EatTL7SGVho
https://www.smartkids.com.br/
https://br.depositphotos.com/
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Teatro de Sombras 
 

O teatro de sombras é uma arte milenar. As pessoas do período 
pré-histórico já brincavam e se distraíam com as suas sombras 
nas paredes das cavernas, iluminadas por fogueiras ao 
anoitecer ou mesmo pela luz do sol. 
A luz e a sombra são recursos que podem oferecer resultados 
fantásticos ao teatro. A mesma cena teatral pode se transformar 
aos olhos do público quando iluminada de diferentes maneiras. 
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). (Já estudamos mais sobre isso nas atividades 

de artes cênicas do 1º bimestre). 
Existem grupos de teatro que só trabalham com sombras, como 
a Cia. de Teatro Lumbra. 
A Cia. de Teatro Lumbra foi fundada no ano de 2000 pelo 
pesquisador, cenógrafo e encenador Alexandre Fávero. Com o 
objetivo de difundir e popularizar o teatro de animação, a Cia. de 
Teatro Lumbra é especializada na pesquisa e experimentação 
em teatro de animação. 
Observe as imagens ao lado: 

 

 
Para aprender um pouco mais sobre teatro de 
sombras, assista aos vídeos disponíveis nos 
links: 

 Dramaturgias da Sombra – Capítulo 1 – A sombra e o 
teatro de sombras - 
https://www.youtube.com/watch?v=pKr_XnSnAQU

Acesso em 20/04/2021. 

 

 Cia Teatro Lumbra (Cenas, Performances e bastidores) – 

https://www.youtube.com/watch?v=IULZKvy5EBc
Acesso em 20/04/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Observe a imagem ao lado, das sombras 
feitas com as mãos. 
Use uma fonte de luz que tiver acesso, pode ser 
uma lanterna, um celular, até mesmo a luz do 
sol. Tente imitar as sombras da imagem usando 
as mãos. 

 
 

Agora vamos falar de teatro! 

Imagens disponíveis em: 
https://teatrodeanimacao.wordpress.com/ e 
https://www.institutoclaro.org.br/ acesso em 20/04/2021. 

Imagem disponível em: http://maxdanielartes.blogspot.com acesso em 06/07/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKr_XnSnAQU
https://www.youtube.com/watch?v=IULZKvy5EBc
https://teatrodeanimacao.wordpress.com/
https://www.institutoclaro.org.br/
http://maxdanielartes.blogspot.com/


4 
 

2: Agora, além das mãos, utilize todo o corpo para projetar e criar sombras. Faça poses diferentes e 
observe como fica só a silhueta (contorno do corpo). Se quiser pode fazer ao ar livre, usando a luz do sol. 

 
3: Responda: 

 
a) Você conseguiu fazer todas as sombras com as mãos? Se a sua resposta for não, qual ou quais 

sombras você não conseguiu fazer? 

R:   
 

 

 

 
 

b) Qual das sombras com as mãos foi mais fácil de fazer? E qual foi mais difícil? 

 
R:   

 

 

 

 

 

c) Você gostou mais de fazer sombras só com as mãos ou com o corpo todo? Por quê? 
 

R:   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTES CONSULTADAS: 

1- Atividades elaboradas pelas professoras Raisa Ariane Bonani e Marta Helena 
Monteiro. Referências; 

2- 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. 

 
 

 
Se possível grave um vídeo e mande para a sua professora no 
grupo de WhatsApp da sua turma. No vídeo, brinque de estátua 
fazendo as poses nos diferentes planos da dança, ou mostre as 
sombras que você consegue fazer brincando com o teatro de 
sombras. 
Estamos ansiosas para ver os vídeos de vocês! 
Se cuidem e até a próxima aula. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

 EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

4º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

14/06/2021 a 08/07/2021 Inglês 
 

NOME DO ALUNO:     
 

 

HELLO DEAR STUDENT! HOW ARE YOU? (OLÁ, QUERIDO ALUNO! COMO VOCÊ 

ESTÁ?). VAMOS RETOMAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA? 

ARE YOU READY? (ESTÃO PRONTOS?). 

VOCÊ TEM UMA FAMILY (FAMÍLIA) GRANDE OU PEQUENA? QUEM MORA COM 

VOCÊ? APROVEITANDO ESSAS PERGUNAS, NESTE BLOCO VAMOS APRENDER O NOME DE 

ALGUNS FAMILY MEMBERS (MEMBROS DA FAMÍLIA). LET’S GO! (VAMOS LÁ!): 

OBSERVE A FAMILY TREE (ÁRVORE DA FAMÍLIA/ GENEALÓGICA) ABAIXO E OS NOMES DE 

CADA FAMILY MEMBER: 
 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Membros da família. 
OBJETIVOS: 

 Retomar e ampliar repertório lexical relativo a membros da família. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTA A ESTE VÍDEO PARA 

APRENDER AINDA MAIS: 

https://www.youtube.com/w 

atch?v=FHaObkHEkHQ    

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
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PARA ENTENDER ESTA FAMILY TREE, DEVEMOS OBSERVAR A MENINA QUE TEM COMO 

DENOMINAÇÃO ME (EU), PORQUE É A PARTIR DELA QUE VAMOS ANALISAR OS FAMILY 

MEMBERS: 

 NO TOPO DA FAMILY TREE TEMOS O GRANDFATHER (AVÔ) E A GRANDMOTHER (AVÓ); 

 ESTES TIVERAM SUA MOTHER (MÃE), QUE CASOU COM SEU FATHER (PAI); 

 ELES TIVERAM TRÊS FILHOS, PORTANTO A MENINA TEM UM BROTHER (IRMÃO) E UMA 

SISTER (IRMÃ); 

 SEUS GRADPARENTS (AVÓS) TIVERAM OUTRO FILHO, QUE É UNCLE (TIO) DA MENINA; 

 ELE SE CASOU. A MULHER, PORTANTO, É SUA AUNT (TIA); 

 ELES TIVERAM DOIS FILHOS, QUE SÃO COUSINS (PRIMOS) DA MENINA. 

ASSIM, OS FAMILY MEMBERS SÃO: 

 
GRANFATHER: AVÔ 

GRANDMOTHER: AVÓ 

FATHER: PAI 

MOTHER: MÃE 

 
BROTHER: IRMÃO 

SISTER: IRMÃ 

UNCLE: TIO 

AUNT: TIA 

COUSIN: PRIMO, PRIMA 

 
 

AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECE O NOME DOS FAMILY MEMBERS, VAMOS FAZER ALGUNS 

EXERCÍCIOS. 

 
1- OBSERVANDO OS DESENHOS, COMPLETE OS NOMES DOS FAMILY MEMBERS: 
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2- AGORA, OBSERVE ESSA FAMILY TREE E FAÇA O QUE SE PEDE DEPOIS: 
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JOHN É O MENINO NÚMERO 7. O QUE CADA FAMILY MEMBER É DELE? COMPLETE COM OS 

NOMES QUE VOCÊ APRENDEU EM INGLÊS: 

a. O NÚMERO 1 É    
 

b. O NÚMERO 2 É    
 

c. O NÚMERO 3 É    
 

d. O NÚMERO 4 É    
 

e. O NÚMERO 5 É    
 

f. O NÚMERO 6 É    
 

g. O NÚMERO 8 É    
 
 

3- PARA FINALIZAR, DESENHE A SUA FAMILY NO ESPAÇO ABAIXO, ESCREVENDO O NOME DA 

PESSOA E QUAL SEU PARENTESCO COM ELA EM INGLÊS: 
 

3- https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-three-generation-family-tree_13225524.htm 

MOTHER 

FATHER 

GRANDMOTHER 

GRANDFATHER 

SISTER 

BROTHER 

UNCLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTES CONSULTADAS: 

1- https://games4esl.com/esl-worksheets/family-worksheets/  

2-  

_yk75047hc 

https://www.freepik.com/free-vector/diagram-showing-three-generation-family-tree_13225524.htm
https://games4esl.com/esl-worksheets/family-worksheets/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Family_Tree_yk75047hc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Family_Tree_yk75047hc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

14/06/2021 a 08/07/2021 Educação Física 

NOME DO ALUNO:  
 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Ginástica de conscientização corporal. 

OBJETIVOS: (EF04EF10) Vivenciar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, 
identificando as exigências corporais dos mesmos e as contribuições para a melhoria da qualidade de 
movimento; 

 

Olá, como vocês estão? Vamos Fazer um pouco de ginástica? 

 
1- Objetivos gerais: conhecer as letras do alfabeto, perceber letras do seu nome, montar palavras, 
desenvolvimento da motricidade (equilíbrio, percepção do corpo, noção espacial) e motricidade fina, 
atenção e interação. 

 

Para essa atividade vamos usar o corpo para formar palavras e nossos irmãos, pais, mães, tios, tias, 
avós e avôs irão tentar adivinhar, que tal? 

 

Preparação: Escreva várias palavras em pedaços de papel, recorte e coloque todas dentro de um saco, 
misture bem. 
Como jogar: 
- Forme duplas ou jogue contra 1 adversário. 
- A pessoa escolhida deverá sortear uma palavra e fazer as letras com o corpo para seu companheiro 
tentar adivinhar, A palavra do exemplo é carro, faça as letras C, A, R, R, O com o corpo. 
- Você poderá usar tempo (1 minuto, 2 minutos) ou por número de tentativas 
- Vence a equipe que conseguir adivinhar mais palavras. 
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2-  Bingo Yoga 
 

- Preencha a cartela de bingo com números sorteados pelos dados durante as rodadas. Para cada 
número sorteado existem 4 posições distintas. Escolha uma e mantenha a posição por 10s. A primeira 
pessoa a completar uma linha na horizontal ou na vertical e disser "bingo" ganha o jogo. 

- Se não tiver dado em casa, poderá escolher uma pose, até fechar a linha. 

- Pode ser jogado sozinho, em dupla ou com a família toda. 
 

No final das atividades faça um registro. Pode ser um desenho ou um texto sobre a ginástica. 


