
NOME COMPLETO: 1  

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Substantivo e verbo – conceito e concordância verbal; 

 Revisão de conteúdos: Pontuação; Distinção entre um fato e uma opinião em um texto; 

 Ortografia: Mas ou Mais; 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Produção de texto – autobiografia. 
OBJETIVOS: 

 Identificar em textos e na produção textual a concordância entre substantivo e verbo; 

 Pontuar adequadamente um texto; 

 Distinguir fatos de opiniões em textos; 

 Compreender quando usamos Mas ou Mais em uma frase; 

 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. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4 º ANO    
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

NOME DO ALUNO:     
  

 

 

Queridas famílias e queridos estudantes!!! 

Estamos começando um novo semestre. 

Vamos fortalecer nossa parceria e renovar nossa dedicação. Realize todas as atividades e pergunte 

quando tiver dúvidas. Seus professores estão aqui para ajudar!!! Até breve. 

 
 
 

 

GOSTAMOS MUITO DE VER OS VÍDEOS E OUVIR OS ÁUDIOS COM AS LEITURAS QUE FORAM 

REALIZADAS NO ÚLTIMO BIMESTRE... PARABÉNS A TODOS QUE PARTICIPARAM!!!  

AS PROFESSORAS DOS 4º ANOS! 
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1- VAMOS LÁ, OUTRA VEZ!!?? LEIA O TEXTO ABAIXO (VÁRIAS VEZES) E DEPOIS PEÇA PARA 
ALGUÉM GRAVAR UM VÍDEO OU ÁUDIO DE SUA LEITURA E ENVIE A SUA PROFESSORA: 

 

 
AS BORBOLETAS 

        (VINICIUS DE MORAES) 

 
BRANCAS 
AZUIS 
AMARELAS 
E PRETAS BORBOLETAS AZUIS 
BRINCAM GOSTAM MUITO DE LUZ. 
NA LUZ 
AS BELAS AS AMARELINHAS 

BORBOLETAS. SÃO TÃO BONITINHAS! 
 

BORBOLETAS BRANCAS E AS PRETAS, ENTÃO... 
SÃO ALEGRES E FRANCAS. OH! QUE ESCURIDÃO! 

 
 

Fonte das imagens: https://raskrasil.com/pt/borboletas-para-colorir-para-criancas-butterfly/ 
 

 

AGORA VAMOS INTERPRETAR O TEXTO: 

 
a) QUAL É O TÍTULO DO TEXTO?    

 
 

b) QUEM É O AUTOR?    
 

c) ESSE TEXTO É... 

( ) FÁBULA. 

( ) CARTAZ 

( ) POESIA 

( ) LISTA 

 
d) QUAIS SÃO AS CORES DAS BORBOLETAS CITADAS NO TEXTO? 

 
 

 

e) COMO É A BORBOLETA AMARELA?    
 
 

f) DESCREVA A BORBOLETA BRANCA:    
 
 

g) A BORBOLETA AZUL GOSTA DE    

 

2– ORTOGRAFIA: 

MAS/ MAIS 

MAIS indica quantidades (+). É o contrário de MENOS (–). EX: Comprei MAIS doces para meus filhos. 

MAS indica oposição/ contrário/ adversidade, é equivalente a PORÉM. EX: Juliana gosta de viajar, MAS 

não tem tempo. 
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O TEXTO ACIMA É UMA TIRINHA... 

TIRINHA é um gênero textual que apresenta uma sequência de quadrinhos com tom 

humorístico ou crítico geralmente combinando frases curtas com ilustrações. 

Complete as frases com MAS ou MAIS. 

a) Ele foi, a filha ficou. 
 

b) Estude e passará no vestibular. 
 

c) Carolina é inteligente, pouco simpática. 
 

d) O ferro é barato que o ouro. 
 

 

3– LEIA O TEXTO ABAIXO: 

 

a) CONCLUI-SE DESSE TEXTO QUE... 

( ) A MENINA CONSTRUIU UMA GAIOLA MAIOR PARA PRENDER O PÁSSARO. 

( ) A MENINA DISSE QUE GOSTARIA DE SER LIVRE COMO OS PÁSSAROS. 

( ) O MENINO ADORA VOAR COM OS PÁSSAROS. 

( ) O MENINO AMA OS PÁSSAROS POR ISSO, DEIXA-OS LIVRES. 
 
 

 

4– LEIA A PIADA ABAIXO E PONTUE-A CORRETAMENTE (lembre-se de usar os Sinais de Pontuação 
que já estudamos): 

 

Um dia a irmã de Joãozinho estava se arrumando para sair 
 

O menino chegou e disse 
 

Mana por que você se pinta tanto 
 

Para ficar mais bonita João 
 

Então porque você não fica 
 
 

VAMOS REVER E APRENDER MAIS: 
– SUBSTANTIVO 

Palavra que dá nome ao ser em geral. Substantivo é tudo o que pode ser visto, pego ou sentido. 
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– VERBO 

É uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. 
AÇÃO: O menino correu para pegar o ônibus. 

ESTADO: Como estavam velhos! 

FENÔMENO: Nevou em São Joaquim. 
 

– CONCORDÂNCIA VERBAL 

Quando o verbo concorda com o substantivo em gênero (masculino e feminino) e em pessoa (singular ou 
plural). 

EXEMPLOS: 
 

A CRIANÇA GOSTA DE CHOCOLATE. 

   

ARTIGO SUBSTANTIVO VERBO 

 
AS CRIANÇAS GOSTAM DE CHOCOLATE. 

{Artigo e substantivo concordam com o verbo.} 

5 – CIRCULE OS VERBOS NAS FRASES ABAIXO: 

A) Os meninos brincavam com a bola. 

B) A borboleta tem asas coloridas. 

C) Entrei, falei com o diretor. 

D) Ontem choveu pela manhã. 

6 – ESCREVA O TEMPO VERBAL DA FRASE: (se a ação está no PRESENTE, PASSADO ou FUTURO) 

A) Papai gosta de verdura.    

B) José ganhou uma bola.    

C) Os meninos jogarão basquete.    

D) Marisa acordou cedo.    

E) O garoto vende pipoca.    

F) Mamãe fará os brigadeiros.    

 

7 – LEIA O TEXTO: 

 
Fonte da imagem: 

http://www.educacao.pe.gov.br/pdf/Atividades%20Complementares_Ensino%20Fundamental_Anos%20Iniciais_3%C2%BAano-semana5.pdf 

A CIGARRA E A FORMIGA 
Versão de Ruth Rocha 

 

A CIGARRA PASSOU O VERÃO CANTANDO, ENQUANTO A FORMIGA JUNTAVA SEUS 

GRÃOS. 

QUANDO CHEGOU O INVERNO, A CIGARRA VEIO À CASA DA FORMIGA PARA PEDIR QUE 

LHE DESSE O QUE COMER. 

http://www.educacao.pe.gov.br/pdf/Atividades%20Complementares_Ensino%20Fundamental_Anos%20Iniciais_3%C2%BAano-semana5.pdf
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A FORMIGA ENTÃO PERGUNTOU A ELA: 

— E O QUE É QUE VOCÊ FEZ DURANTE TODO O VERÃO? 

— DURANTE O VERÃO EU CANTEI — DISSE A CIGARRA. 

E A FORMIGA RESPONDEU: 

— MUITO BEM, POIS AGORA DANCE! 

 
MORAL DA HISTÓRIA: “TRABALHE NO TEMPO OPORTUNO”. 

 
AGORA É COM VOCÊ: 

a) CIRCULE OS VERBOS PRESENTES NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DESSE TEXTO. 

b) QUAIS SÃO OS PERSONAGENS PRINCIPAIS DESSA HISTÓRIA? 

 
 

c) QUE GÊNERO TEXTUAL É ESSE? 

( ) INSTRUCIONAL ( ) CONTO ( ) POESIA ( ) FÁBULA 

 
d) O QUE A CIGARRA FEZ DURANTE TODO O VERÃO? 

( ) DANÇOU ( ) CANTOU ( ) COLHEU GRÃOS ( ) VIAJOU. 

 

e) A MORAL QUE ESSE TEXTO BUSCA TRANSMITIR AO LEITOR QUE 

( ) “QUEM SEGUE DEVAGAR, SEMPRE CHEGA NA FRENTE”. 

( ) “FÁCIL É DESPREZAR O QUE NÃO SE CONSEGUE ALCANÇAR”. 

( ) “QUEM SÓ SE IMPORTA COM DIVERSÃO, SOFRERÁ UMA DECEPÇÃO”. 

( ) “QUEM ACREDITA SEMPRE ALCANÇA”. 

 
f) VOCÊ DARIA COMIDA PARA A CIGARRA? POR QUÊ? 

 
 

 

g) O TRECHO DESSE TEXTO QUE APRESENTA UMA OPINIÃO É: 

( ) “A CIGARRA PASSOU O VERÃO CANTANDO”. 

( ) “QUANDO CHEGOU O INVERNO A CIGARRA VEIO A CASA DA FORMIGA”. 

( ) “A FORMIGA PEDIU O QUE COMER A CIGARRA”. 

( ) “MUITO BEM, POIS AGORA DANCE!” 

LEIA OS TEXTOS: 
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8 - AGORA É COM VOCÊ! ESCREVA SUA AUTOBIOGRAFIA – UM RELATO SOBRE SUA VIDA: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Muito bem! Agora leia e releia o que você escreveu. Verifique se utilizou parágrafos, se pontuou 

adequadamente seu texto e se escreveu as palavras ortograficamente corretas. Caso encontre algo errado 

ou um trecho que possa ser melhorado, volte, apague, corrija e melhore o que for preciso para que os 

leitores do seu texto possam realmente compreender a mensagem que você quis transmitir com sua 

escrita. Você é capaz, não deixe ninguém dizer o contrário! Você consegue! Dê o seu melhor!!! 

 
 
     FONTES: 

1 - Acervo pessoal das professoras; 
2 - https://superpreparadocursos.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Apostila-Portugu%C3%AAs-3-ano-Interpreta%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso 
em 12/07/2021; 
3 - https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/162053746519/tirinha-original Acesso em 12/07/2021; 
4 - http://www.educacao.pe.gov.br/pdf/Atividades%20Complementares_Ensino%20Fundamental_Anos%20Iniciais_3%C2%BAano-semana5.pdf 
Acesso em 15/07/2021; 
5 - https://www.google.com/search?q=autobiografia+exemplo&tbm=isch&hl=ptBR&sa=X&ved=2ahUKEwi5xbvFo4LsAhVUG7kGHVV1DxAQrNw 
CKAB6BQgBENMB&biw=1349&bih=625#imgrc=OY6MOIjxuZiF3M Acesso em 16/07/2021. 

AUTOBIOGRAFIA: É UM RELATO QUE VOCÊ FAZ DA SUA PRÓPRIA VIDA 

http://www.educacao.pe.gov.br/pdf/Atividades%20Complementares_Ensino%20Fundamental_Anos%20Iniciais_3%C2%BAano-semana5.pdf
https://www.google.com/search?q=autobiografia%2Bexemplo&tbm=isch&hl=ptBR&sa=X&ved=2ahUKEwi5xbvFo4LsAhVUG7kGHVV1DxAQrNw
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 MATEMÁTICA 

NOME DO ALUNO:     
 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Operações envolvendo Números Naturais (situações problemas); 

 Figuras geométricas tridimensionais: semelhanças e diferenças - pirâmides e prismas; 

 Representação, planificação e características. 
OBJETIVOS: 

 Resolver problemas com números naturais envolvendo adição e subtração; 

 Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar 
as estratégias de cálculo.Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de 
cálculo; 

 Diferenciar uma pirâmide de um prisma e identificar suas planificações 

 

 

1- Quatro amigos colecionam figurinhas. A tabela a seguir apresenta a quantidade de figurinhas que 
cada um possui. 

 

Disponível em:https://i2.wp.com/miriamveiga.com.br . Acesso em 25/05/2021 

 

Observando o quadro resolva os problemas: 
 

a) Quantas figurinhas Zeca e Celso possuem juntos? 
 

 

b) Quantas figurinhas Bruno precisa para ter o mesmo número de figurinhas que Alfredo? 

 

https://i2.wp.com/miriamveiga.com.br%20.%20Acesso%20em%2025/05/2021
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NÚMERO DE 
PATOS 

NÚMERO DE 
PATAS 

1  

3  

5  

7  

9  

 

 

 

NÚMERO DE 
CACHORROS 

NÚMERO DE 
PATAS 

2  

4  

6  

8  

10  

 

C) Sabendo que o álbum é composto no total por 800 figurinhas, e que Celso não possui figurinhas 

repetidas quantas ainda faltam para ele completar o álbum? 

 

O AGRUPAMENTO PODE SER UMA ESTRATÉGIA QUE AJUDA A MULTIPLICAR 

DIFERENTES ELEMENTOS. 

MULTIPLICAÇÃO 

 

 
 

 

 

 

 
 

4 + 4 2 x 4 

 
2- Complete as tabelas de acordo com o número de patas e quantidade de animais. 

 

 
FONTE: Caderno da Cidade: Saberes e aprendizagens: _EF. 2020, São Paulo. 

 

 
3- A tia de Sara faz quadros. 

 
a) Quantos pássaros ela desenhou em um quadro? 

 
 

 
 
 

 
R   
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b) E em três quadros, quantos pássaros ela desenhou? 
 
 

4 - Leia com atenção (Parcelas iguais) 

Caio quer saber quantos quilogramas (kg) tem esta pilha de blocos de tamanhos iguais. 

Ele colocou um dos blocos na balança. Veja quantos quilogramas (kg) a balança está marcando: 

 
FONTE DA IMAGEM: A conquista da Matemática, 4 ano. José Ruy Giovanni Jr. 

a) Se Caio colocasse os 4 blocos nessa balança, quantos quilogramas estariam indicados no visor? 
 

R: . 
 

b) Para responder a essa pergunta, podemos adicionar 4 vezes a quantidade 15, ou seja, podemos 
efetuar 15+15+15+15, que significa efetuar a multiplicação 4x15. 

 
 
 
 
 

 
5-Veja como o professor organizou os alunos para a aula de ginástica. 

FONTE DA IMAGEM: A conquista da Matemática, 4 ano. José Ruy Giovanni Jr. 

 
Quantos são os alunos? . 

 
Há 7 fileiras com 5 alunos em cada uma ou, ainda, 5 “linhas” com 7 alunos cada. 

Para responder esta pergunta podemos fazer adições de parcelas iguais 5+5+5+5+5+5+5 ou 7+7+7+7+7. 

Também podemos efetuar a multiplicação 5x7 

15 kg 
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OBSERVE: 

 
FONTE DA IMAGEM: Ápis – Matemática, 4 ano, Luiz Roberto Dante. 

 

Com o pão de forma, podemos fazer 4 combinações diferentes de lanche. O mesmo ocorre com o pão 

francês. Logo, temos 8 combinações (4+4). Para responder à pergunta, podemos também multiplicar a 
quantidade de tipos de pão pela quantidade de tipos de recheio, ou seja, efetuar a multiplicação 2x4. 

Também podemos multiplicar a quantidade de tipos de recheio pela quantidade de tipos de pão, ou seja, 
4x2. 

 
6 - Resolva as situações a seguir, se precisar releia os exemplos acima novamente. 

Calcule quantas possibilidades diferentes teríamos para combinar um tipo de pão e um tipo de recheio, 

se tivéssemos 3 tipos de pão e 2 tipos de recheio disponíveis. 
 

 
Resposta:     

 

FONTE DA IMAGEM: Ápis – Matemática, 4 ano, Luiz Roberto Dante. 

 
 
 
 

MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO NATURAL. 

LEMBRAR: 
 

• Duas vezes é o dobro, exemplo: 2 x 2 = 4 

• Três vezes é o triplo, exemplo: 3 x 2 = 6 

• Quatro vezes é o quádruplo, exemplo: 4 x 2 = 8 

• Cinco vezes é o quíntuplo, exemplo: 5 x 2 = 10 
 

7- Complete as tabelas: 

a) Responda a tabela a seguir. 
 
 

 NÚMERO DOBRO TRIPLO QUÁDRUPLO QUÍNTUPLO  

6 12 18 24 30 

4     

7     

10     

15     
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b) O padeiro João Alberto coloca 5 cerejas em cada pão doce. Sabendo disso, complete a tabela: 
 

QUANTIDADE DE PÃES DOCES QUANTIDADE DE CEREJAS 

1 5 

3  

5  

9  

12  

 
 

DIVISÃO: 
A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em 

conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. Observe os exemplos: 

 
Se 20 pirulitos serão distribuídos igualmente entre 4 crianças, quantos pirulitos cada criança receberá? 

 

 
 

 
8- Divida igualmente: 

 

Quantas peras ficaram em cada cesta?   

 

Quantas laranjas ficaram em cada caixa?   
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Quantas bolas ficaram em cada caixa?    
 
 

9 - Continue como na atividade anterior. 

 

 
 

PRISMA E PIRÂMIDE 

Entenda as diferenças. 

As diferenças são bem simples. Observe as orientações abaixo: 

A pirâmide possui seus lados em formato de triângulo e uma ponta em cima que chamamos de 

vértice. Para diferenciar a pirâmide do prisma, lembre-se sempre que a pirâmide tem um vértice na parte 

de cima, onde as pontas dos triângulos se encontram. 

Já o prisma pode ter alguns lados em formato de triângulo, porém não tem aquela ponta em cima. 

E possui também lados em formato retangular. Observe a embalagem: 
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10 - Sandra está preparando algumas embalagens para dar de lembrancinha em seu aniversário. Veja. 

 
* Contorne todas as dobras dessa embalagem e pense sobre o seguinte: 

a) Os lados dessas embalagens lembram qual figura plana? 

 

b) A base dessas embalagens possui quantos lados? 

 
 

c) A base dessas embalagens lembra qual figura plana? 

 

e) Essa embalagem lembra qual sólido geométrico? 

 
 
 

11. Sandra desmontou uma das embalagens. Marque a imagem que representa a embalagem 

desmontada. 
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12 - Miguel foi a uma padaria e comprou um pedaço de bolo. Como ele iria comer o bolo em casa 
a atendente colocou o pedaço na embalagem abaixo. Veja. 

 

 
a) Com um lápis contorne todas as dobras dessa embalagem. 

 

b) O lado A possui o formato de qual figura plana? 

 
c) O lado B possui o formato de qual figura plana? 

 
d) Ao chegar em casa, a irmã de Miguel, Ana, disse que a embalagem tinha formato de uma pirâmide. A 
partir dessa situação marque a frase correta. 

( ) Ana está certa pois a embalagem lembra uma pirâmide. 

( ) Ana está errada pois a embalagem lembra um cubo. 

( ) Ana está certa pois a embalagem tem todos os lados em formato de triângulo. 

( ) Ana está errada pois a embalagem lembra um prisma. 

 
 

13 - Pinte somente as pirâmides 
 

 
FONTES: 

1 - Acervo pessoal das professoras; 
2 - https://i2.wp.com/miriamveiga.com.br . Acesso em 25/05/2021; 
3 - https://ensinarhoje.com/atividades-com-prisma-e-piramide/ Acesso em 
16/07/2021; 
;4 – Livro Ápis – Matemática, 4 ano, Luiz Roberto Dante; 
5 – Livro : A conquista da Matemática, 4 ano. José Ruy Giovanni Jr. 

https://i2.wp.com/miriamveiga.com.br%20.%20Acesso%20em%2025/05/2021
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CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 As grandes navegações e chegada dos europeus na América; 

 Migração humana: processo migratório para formação do Brasil. 
OBJETIVOS: 

 Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das pessoas e mercadoria; 

 Identificar a importância das rotas marítimas e seus impactos na formação do continente. 

 

 
 
 
 

 
NOME DO ALUNO: 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação  

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 
 

 

 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES E OS PROCESSOS MIGRATÓRIOS EXTERNOS NO BRASIL 

A base étnica do povo brasileiro é formando por 4 grupos distintos, que são: europeus, 
africanos, asiáticos e indígenas. 

Inicialmente, o único grupo que havia no Brasil era o indígena. Já havia diversas tribos e culturas 
que formavam a nação brasileira. Com o tempo esses grupos foram diminuindo. Conforme os estudiosos, 
os principais grupos eram: karajás, bororós, kaigangs e yanomani. 

Devido às navegações e com o objetivo de encontrar a Índia chegaram aqui os primeiros brancos, 
os portugueses em 1500. Com esta descoberta, outros povos europeus também vieram para essa nova 
terra. Os principais são: portugueses, espanhóis, alemães e italianos. 

Para tocar a exploração da colônia, os nativos (indígenas) e depois os negros africanos foram 

utilizados como força de trabalho escrava. Portanto, estes faziam todos os serviços possíveis, desde a 

construção das edificações ao trato da terra, exploração dos garimpos etc. 
 

 

 
Sugestões de vídeos (assista os vídeos para compreender melhor o conteúdo): 

https://www.youtube.com/watch?v=TMHMpH1YQyM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=p_lPtSxMZ0w 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO       COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 HISTÓRIA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TMHMpH1YQyM
https://www.youtube.com/watch?v=lS_UYBPSTds
https://www.youtube.com/watch?v=p_lPtSxMZ0w
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1- Ache no diagrama o nome dos sete povos que formam a população do Brasil: 

 
A B C D E F G H I J A P O N E S E S K L M N O P Q R S T U V W Y Z A L E M Ã E S A B C D E 

E S P A N H Ó I S A B C D E F G H I J K L M N O P O R T U G U E S E S Q R S T U V W Y X Z A 

A V B C D E F G H I J A S E S Q R S T U V W Y X Z A B D G H I J K L M O P Q R S T U Y X Z A 

A F R I C A N O S A B C D E F G H I TA L I A N O S A B C D E F E I N D Í G E N A S T Y V A B C 

 
2- Faça um X no nome dos únicos povos que não chegaram ao Brasil através do processo de 

migração,  pois foram trazidos como escravos pelos portugueses: 

( ) Italianos (  ) Alemães  ( ) Japoneses ( ) Africanos ( )Espanhóis ( ) Indígenas ( )Portugueses 

 
3- Faça um X no nome dos povos que formavam a nação brasileira antes do processo de migração: 

( ) Italianos ( ) Alemães ( ) Japoneses ( ) Africanos ( )Espanhóis ( ) Indígenas ( )Portugueses 

 
4- Complete a cruzadinha, respondendo às perguntas abaixo: 

 
 

a. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem... 
b. Os primeiros habitantes do Brasil. 

c. Vieram do Japão e contribuíram com a formação do povo brasileiro. 

d. Os primeiros europeus que vieram para o Brasil. 

5- Que invenções você imagina que contribuíram com as grandes navegações? Assinale com um X. 

( ) Internet ( ) Papel ( ) Bússola (  ) Caravelas ( ) Canoas ( ) Impressa ( ) Pólvora 

 

FONTES: 
1- MESQUITA, A. M.; FANTIN F. S. B.; ASBHAR, F. F. S. (Orgs.). Matriz Curricular de História. Currículo Comum para o Ensino Fundamental 

Municipal. Bauru: Prefeitura Municipal de Bauru, 2016; 

2- https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.slidesharecdn.com/geo4ano140724201226phpapp01/95/geo4ano1638.jpg?cb%3D1406232 

775&imgrefurl=https://pt.slideshare.net/danielsoeiro/geo4ano&tbnid=4ydIWWA3PMT2jM&vet=1&docid=hTzVXClUBd196M&w=638&h=903&itg=1& 

hl=ptBR&source=sh/x/im Acesso em 26/06/2021; 

3- https://br.pinterest.com/pin/378583912430878246 Acesso em 26/06/2021; 

4- https://www.google.com/search?q=imagens+da+bussola&sxsrf=ALeKk02rKW9tH2q1JMb8mCvxihQy60iNg:1624750547141&tbm=isch& 

source=i&ictx=1&fir=bJMyjry0yPQrXM%252C_XGggwHvC8pW1M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRD6Z6iwkZ_jSC1DlY4HfA5zNTSvQ&sa=X&ved=2a 

hUKEwZn9e5u7bxAhX1rJUCHWzODO4Q9QF6BAgLEAE&biw=1280&bih=781#imgrc=WOfLr-OpXA4t7 Acesso em 26/06/2021. 

https://br.pinterest.com/pin/378583912430878246%20Acesso%20em%2026/06/2021
https://www.google.com/search?q=imagens%2Bda%2Bbussola&sxsrf=ALeKk02rKW9tH2q1JMb8mCvxihQy60iNg%3A1624750547141&tbm=isch&%20source=i&ictx=1&fir=bJMyjry0yPQrXM%252C_XGggwHvC8pW1M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRD6Z6iwkZ_jSC1DlY4HfA5zNTSvQ&sa=X&ved=2ahUKEwZn9e5u7bxAhX1rJUCHWzODO4Q9QF6BAgLEAE&biw=1280&bih=781&imgrc=WOfLr-OpXA4t7
https://www.google.com/search?q=imagens%2Bda%2Bbussola&sxsrf=ALeKk02rKW9tH2q1JMb8mCvxihQy60iNg%3A1624750547141&tbm=isch&%20source=i&ictx=1&fir=bJMyjry0yPQrXM%252C_XGggwHvC8pW1M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRD6Z6iwkZ_jSC1DlY4HfA5zNTSvQ&sa=X&ved=2ahUKEwZn9e5u7bxAhX1rJUCHWzODO4Q9QF6BAgLEAE&biw=1280&bih=781&imgrc=WOfLr-OpXA4t7
https://www.google.com/search?q=imagens%2Bda%2Bbussola&sxsrf=ALeKk02rKW9tH2q1JMb8mCvxihQy60iNg%3A1624750547141&tbm=isch&%20source=i&ictx=1&fir=bJMyjry0yPQrXM%252C_XGggwHvC8pW1M%252C_&vet=1&usg=AI4_kRD6Z6iwkZ_jSC1DlY4HfA5zNTSvQ&sa=X&ved=2ahUKEwZn9e5u7bxAhX1rJUCHWzODO4Q9QF6BAgLEAE&biw=1280&bih=781&imgrc=WOfLr-OpXA4t7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação  

                                                            EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO       COMPONENTE CURRICULAR 

         26/07/2021 a 20/08/2021 GEOGRAFIA 
 

 
NOME DO ALUNO: 

 

  

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 O Estado de São Paulo: Localização do Estado no Brasil; divisão política, regiões e municípios. 
OBJETIVOS: 
 Estudar o estado de São Paulo compreendendo sua localização no país, sua divisão política, suas 

regiões e respectivas características. 
 

O ESTADO DE SÃO PAULO 

O Estado de São Paulo está situado na Região Sudeste do Brasil e tem por limites os estados de 

Minas Gerais a norte e nordeste, Paraná a sul, Rio de Janeiro a leste e Mato Grosso do Sul a oeste, além 

do Oceano Atlântico a sudeste. É dividido em 645 municípios e sua área total é de 248 222,362 km². Sua 

capital é o município de São Paulo (SP). 

 
1- Observe o mapa do Brasil e pinte de: 

 Vermelho o Estado de São Paulo. 

 Azul os estados que fazem limites (vizinhos) com São Paulo. 

 

Fonte: https://minutoligado.com.br/mapas/mapa-do-brasil-para-colorir/attachment/mapa-brasil-para-colorir/ Acesso em 19/07/2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_capitais_das_unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://minutoligado.com.br/mapas/mapa-do-brasil-para-colorir/attachment/mapa-brasil-para-colorir/
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2- Observe as siglas de alguns estados brasileiros e pinte apenas a sigla do seu estado. 
 

 
AM 

 
MT 

 
GO 

 
ES 

 
SP 

 
PA 

 
MS 

 
CE 

 
RS 

 
RJ 

 
3- Leia as informações e complete no mapa os nomes das regiões que estão faltando, observando a 

sua posição em frente o mapa: 

a) Ribeirão Preto está acima de Araraquara. 

b) Assis está abaixo de Marília. 
 
 
 

Fonte: https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/sp/estado-sao-paulo-mesorregioes-nomes.png Acesso em: 27/07/2020. 

 
4- Procure no caça- palavra, municípios do Estado de São Paulo. 

 

C A M P I N A S C X S R E A J 

R T O U R E U D G J L R T E A 

A H J B O T U C A T U S R I Ú 

S A X S R O A R A Ç A T U B A 

D O J O U R I N H O S A V R P 

C T I O P A S A S C V E B F U 

V E P I R A C I C A B A S R Y 

BOTUCATU - OURINHOS - CAMPINAS - ARAÇATUBA - JAÚ - PIRACICABA 

 
FONTES:  
1- https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3 A3o_Paulo_(estado) Acesso em 27/07/2020.

https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/sp/estado
https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/sp/estado
https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/sp/estado-sao-paulo-mesorregioes-nomes.png
https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/sp/estado-sao-paulo-mesorregioes-nomes.png
https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/sp/estado-sao-paulo-mesorregioes-nomes.png
https://www.mapasparacolorir.com.br/mapa/estado/sp/estado-sao-paulo-mesorregioes-nomes.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%20A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%20A3o_Paulo_(estado)
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   ANFÍBIOS  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 CIÊNCIAS 

NOME DO ALUNO:     
 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 As características dos seres vivos: plantas e animais. 
OBJETIVOS: 
 Compreender as características das plantas, dos animais e suas diversidades. 

 

OS SERES VIVOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

OS ANIMAIS 
 

Os animais são seres vivos, e como todos os seres vivos apresentam um ciclo de vida: eles nascem, 
crescem, podem se reproduzir, envelhecer e morrer. 

O local onde os animais vivem chama-se habitat. Os animais podem viver em ambientes 

aquáticos que vivem na água, ou terrestres que vivem na terra. 

Ao conjunto de animais que vivem no mesmo habitat e que se relacionam são chamados de fauna. 

Podemos agrupar os seres vivos pelas semelhanças corporais que eles possuem e pela maneira 

como eles nascem e crescem. Vejam alguns agrupamentos de acordo com essas características: 

 

 Animais vertebrados – Os animais vertebrados possuem ossos e coluna vertebral, são 

chamados de VERTEBRADOS. É importante saber que o grupo dos vertebrados possui 

animais muito diferentes entre si. Por conta dessas diferenças, os cientistas reuniram os 

vertebrados em cinco grandes grupos: PEIXES, ANFÍBIOS, MAMÍFEROS, AVES E RÉPTEIS. 

Em cada grupo os animais possuem características semelhantes. 

 Animais invertebrados – Os animais invertebrados NÃO POSSUEM coluna vertebral. Os 

animais que não possuem coluna vertebral são chamados de INVERTEBRADOS. Encontramos 

uma grande variedade desses animais no nosso planeta. 
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Eles ainda podem ter se dividir em: VIVIPAROS, OVÍPAROS E OVOVIVÍPAROS: 
 

FONTE: https://dokument.pub/resumo-sobre-animais-viviparos-oviparos-e-ovoviviparos-metamorfoses-cn-5-ano-flipbook-pdf.html 
/ 
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                                                                                   FONTE: https://br.pinterest.com/pin/810718370397605022/ 
 

AS PLANTAS 

As plantas são compostas por partes importantes, cada parte desempenha importante função 

para a planta, porém, dependendo da planta ela pode não ter uma ou outra parte desempenhando as 

funções básicas normalmente. 

As plantas precisam de luz, ar, água e sais minerais para se desenvolver. 

Elas podem viver em diferentes ambientes como, por exemplo: 

 Na água (AQUÁTICAS): neste ambiente elas retiram os sais minerais da água; 

 No solo (TERRESTRES): neste ambiente elas retiram do solo a água e os sais minerais; 

 Sobre outras plantas (AÉREAS/EPÍFETAS): as plantas que vivem sobre as outras, as 

utilizam somente como suporte, elas retiram a água e os sais minerais do ambiente e da chuva. 

As plantas são compostas por partes importantes, cada parte desempenha uma importante 

função para a planta, porém, dependendo da planta ela pode não ter uma ou outra parte desempenhando 

as funções normalmente. As partes das plantas são: raízes, caule, folhas, flores e frutos. E cada uma 

destas partes tem uma função específica: 

 RAIZ: ela fixa a planta e retira a água e os sais minerais necessários para produzir o alimento a 

planta; 

 CAULE: é a parte da planta que sustenta os todas as estruturas externas; 

1- 
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 FOLHAS: são a parte da planta responsáveis pela respiração e pela alimentação, que contém 

clorofila, que quando em contato com a luz do sol transforma o gás carbônico e a água em alimento e 

oxigênio; 

 FLORES: são as responsáveis pela reprodução das plantas e dão origem aos frutos; 

 FRUTOS: eles contém as sementes que dão origem a novas plantas. 

 
A reprodução das plantas pode ocorrer por meio 

 sementes: precisam ser plantadas em solo e condições climáticas apropriadas para a 

germinação; 

 mudas: são plantas no início do desenvolvimento, pequenas, que precisam ser plantadas para 

crescer; 

 folhas: algumas plantas quando as folhas são inseridas no solo dão origem a uma nova planta. 

 caule: são bulbos e tubérculos que dão origem a novas plantas. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/partes-da-planta-kids/ 

 

3- Observe a tirinha e responda as questões: 
 

QUAL O PENSAMENTO DA MAGALI AO CUIDAR DA PLANTA? 

  _ 

  _ 
 

OS PLANOS DE MAGALI SAÍRAM DO JEITO QUE ELA ESPERAVA? POR QUÊ? 

  _ 

2- 

http://www.todamateria.com.br/partes-da-planta-kids/
http://www.todamateria.com.br/partes-da-planta-kids/
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EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Artes Visuais e Música. 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 
ARTES VISUAIS Tridimensionalidade; meios e suportes tridimensionais: explorações de linguagens e técnicas 
(escultura, dobradura, relevos, modelagem, móbile, maquete, assemblagem, ready-made, instalação, land art, 
arte-objeto etc.). Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. 
MÚSICA: Repercussão do som na tridimensionalidade dos ambientes: frequência e amplitude. 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 
ARTES VISUAIS: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. Experimentar diferentes 
formas de expressão artística tridimensional, fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionais 
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. 

 
 

Olá crianças! Tudo bem com vocês? 

Neste bloco de atividades vamos dar continuidade ao estudo da 

arte tridimensional, ou seja que além da altura e largura, têm 

também profundidade ! VAMOS RELEMBRAR... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 

 

 

 

4º ANO ____ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 ARTE 

 

NOME DO ALUNO: ______________________ 

 

ARTE 
 

 

 
 

 
Uma PINTURA de Piet Mondrian em 2D 

 
*Bidimensional – que tem duas dimensões- largura e altura 

 
https://na-pegada-da-arte.webnode.com/ 

 
Uama caixa 3D inspirada na obra de Piet Mondrian 

Tridimensional- que têm três dimensões: largura 

e altura e profundidade 

https://na-pegada-da-arte.webnode.com/
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SÃO EXEMPLOS DE ARTE TRIDIMENSIONAL: 
 

 

https://www.todamateria.com.br/origami/ 

ORIGAMI com a forma de elefante feito em 
nota de 1 dólar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://mobilesecia.blogspot.com/2016/02/mobile-arte-em- 
movimento.html 

http://www.aartedeaprenderbrincando.com/2018/04/super-maquete-de- 
predios-feitos-de-papel.html 

MÓBILE 
MAQUETE 

 

  
 

 

 
Cabeça de Touro, Pablo Picasso, 1942, 

Museu Picasso, Paris, França 

1- Circule quais materiais Picasso utilizou nesta 
escultura: 

 

a) Escova de dentes usada 

b) Pedaços de madeira 

c) Guidão e selim de bicicleta 

d) Cd quebrado 

e) Lâmpada 

Existe uma outra técnica de arte tridimensional chamada 
ASSEMBLAGEM, que consiste em juntar objetos descartados e 
transformar em uma obra de arte ! 

Veja abaixo o exemplo do artista espanhol Pablo Picasso: 

3D 
ESCULTURA 

https://www.todamateria.com.br/origami/
http://mobilesecia.blogspot.com/2016/02/mobile-arte-em-movimento.html
http://mobilesecia.blogspot.com/2016/02/mobile-arte-em-movimento.html
http://www.aartedeaprenderbrincando.com/2018/04/super-maquete-de-predios-feitos-de-papel.html
http://www.aartedeaprenderbrincando.com/2018/04/super-maquete-de-predios-feitos-de-papel.html
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3- Agora é sua vez de criar! Escolha materiais recicláveis que você tiver em 
casa (latinha, rolo vazio de papel, palitos, jornais, garrafas plásticas, 
tampinhas, CDs entre outros) e crie uma escultura, do que você quiser. Depois 
de terminar, escreva aqui o que você criou e quais materiais usou. 
Se for possível fotografe e envie para o grupo de whatsap da sua professora. 

Vou adorar ver a sua produção! 

ATIVIDADE PROPOSTA: 

 
Depois de construir sua escultura de objetos, vamos estudar um pouco 
mais sobre a tridimensionalidade, porém agora no SOM , NA MÚSICA. 
COMO SERÁ POSSÍVEL, JÁ QUE NÃO VEMOS, APENAS OUVIMOS, 

O SOM? VAMOS DESCOBRIR! 

  
FONTE DA IMAGEM: https://br.pinterest.com/pin/431360470562319111/ Acesso em 25/07/2020. 

 

 

 

 

Como estudamos na última aula, nas artes visuais as três dimensões são a altura, a largura e a 

profundidade. Conseguimos perceber isso facilmente, pois são objetos que vemos, sentimos com o tato, e 

podemos medir. Na música também existe a tridimensionalidade, porém de uma forma diferente. 

Em primeiro lugar, precisamos compreender como o som é produzido. Isso acontece quando algo é 

vibrado e provoca ondas sonoras (invisíveis). A corda de um violino, o ar soprado em uma flauta, um tambor 

tocado... O som se propaga, se espalha, até que essas ondas chegam aos nossos ouvidos. Assim: 

 

FONTE: https://professordiminoi.comunidades.net/acustica Acesso em 05/05/2020. 
 

As ondas sonoras que se propagam no ar provocam diferentes sensações ao ouvido humano. 

Existem as sensações de grave (grosso) ou agudo (fino), chamadas alturas do som. O que determina a 

altura de um som é o número de vibrações. Quanto maior a frequência da onda sonora, mais agudo será o 

som. O som de um violino é agudo, de um contrabaixo é grave. 

Veja na ilustração abaixo a diferença na frequência, na quantidade de ondas de cada som: 

2- A obra ao lado se chama “Baby Ruth”, e foi feita pela artista 
Laurie Schnurer. 

 
Depois de observá-la responda: 

 

O que você acha que a artista quis fazer? 

 
 

Quais materiais ela usou para isso? 

https://br.pinterest.com/pin/431360470562319111/
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FONTE: http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/som/freq.html Acesso em 05/08/2020. 
 

Sendo assim, quando percebemos um som, de fato ouvimos tridimensionalmente (em 3D), ou seja, 

as ondas sonoras nos chegam aos ouvidos a partir de três direções independentes: de um dos lados 

(esquerda ou direita), de frente ou de trás e de cima ou de baixo. Aí está a tridimensionalidade do som. 
 

ATIVIDADE PROPOSTA: 
 

1- Vamos fazer uma experiência para compreender melhor: feche os olhos e preste atenção nos sons 

que ouve e, principalmente, de onde eles vêm. Depois de alguns segundos abra os olhos e anote 

abaixo. Você vai precisar da ajuda da família; se houverem 3 ou mais pessoas, (contando com você), 

quanto mais, melhor: cada um fica em um canto de um espaço e você fica no meio, de olhos 

fechados. Uma das outras pessoas bate palmas, e você tenta adivinhar as 3 dimensões do som: 

direita ou esquerda, cima ou baixo, frente ou trás. Faça várias vezes. 

 
Este som veio de onde? (um X em cada alternativa) 

 
a) ( ) da esquerda ou ( ) da direita 

b) ( ) da frente ou ( ) de atrás 

c) ( ) de cima ou ( ) de baixo 

 
2 – Observe as seguintes fontes sonoras e desenhe na frente dos desenhos, em cima das linhas, a onda 
sonora de acordo com a frequência (sons agudos, ondas curtas, e sons graves, ondas longas, veja o 
exemplo e se necessário, veja novamente a imagem no texto). Pode pintar os desenhos, se quiser. 

 

EXEMPLO 

 
VIOLINO (agudo) 

 
 
 
 
 
 

LEÃO (grave) 

 

 

 

 
TAMBOR (grave) 

 

  

PASSARINHOS (agudo) 

FONTE: http://cantinhopedagogicors.blogspot.com/2013/03/ . Acesso em 05/08/2020. 
 

Atividade adaptada por Marta H. Monteiro, para fins educacionais 
FONTES:  
1- Livro Didático: “Projeto Presente Arte”, 3º anos, 2017, Rosa Iavelberg, Tarcísio Tatit Sapienza e Luciana Mourão Arslan, Editora Moderna; 
2- https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=sistema-som-15-x-projeta-musica- 

tridimensional&id=010150130819#.XyrH2lRKhdh/2 Acesso em 05/08/2020; 
3- Livro Didático: Portas Abertas. Volume Único. Solange Utuari, Simone Luiz e Pascoal Ferrari. 2014. Editora FTD.

http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/som/freq.html
http://cantinhopedagogicors.blogspot.com/2013/03/
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=sistema-som-15-x-projeta-musica-tridimensional&id=010150130819&.XyrH2lRKhdh
https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=sistema-som-15-x-projeta-musica-tridimensional&id=010150130819&.XyrH2lRKhdh
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DICA DE VÍDEO SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=En6i5bPEGco 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação EMEF 

“Profª Claudete da Silva Vecchi” 

 

 
4º ANO    

PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR  

26/07/2021 a 20/08/2021 INGLÊS  

NOME DO ALUNO:     
 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Vocábulos referentes a roupas e calçados;

 Repertório lexical relativo a adjetivos para roupas e calçados: clean/dirty; old/new; wet/dry;
cheap/expensive. 

 

 
 

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?). 

NESTE BLOCO, NÓS ESTUDAREMOS O VOCABULÁRIO DAS CLOTHES 
(ROUPAS) E SOME ACCESSORIES (ALGUNS ACESSÓRIOS). BONS 

ESTUDOS! LET’S GO! (VAMOS LÁ!) 
 

OBSERVE O QUADRO ABAIXO E VEJA O NOME DE CADA UM DELES: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=En6i5bPEGco
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1- AGORA QUE VOCÊ JÁ OBSERVOU OS NOMES DAS ROUPAS E DOS ACESSÓRIOS, 

CORRELACIONE AS IMAGENS COM OS NOMES DE CADA UM DELES E COLOQUE O SEU 
NÚMERO NO CÍRCULO CORRESPONDENTE. 

 
 
 

2- MATCH (LIGUE). LIGUE AS ROUPAS E OS ACESSÓRIOS AO NOME CORRETO: 
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$1 

00 

$1 

0 

WET 

(MOLHADA/O) 

DRY 

(SECA/O) 

EXPENSIVE 

(CARA/O) 

CHEAP 

(BARATA/O) 

NESTE BLOCO, DANDO CONTINUIDADE AO ASSUNTO SOBRE CLOTHES (ROUPAS), NÓS 
ESTUDAREMOS ALGUNS ADJETIVOS, QUE SÃO PALAVRAS QUE DÃO CARACTERÍSTICAS ÀS 
COISAS, RELACIONADOS ÀS CLOTHES (ROUPAS). 

 
OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E OS ADJETIVOS UTILIZADOS PARA DESCREVÊ-LAS. OS 
ADJETIVOS FORAM SEPARADOS EM DUPLAS, QUE REPRESENTAM O OPOSTO DO 
SIGNIFICADO UM DO OUTRO: 

 

 

 

    
 
 
 
 

 

 

 
AGORA QUE VOCÊ APRENDEU OS ADJETIVOS E SEUS SIGNIFICADOS, VAMOS PRATICAR? 

ATENÇÃO ÀS ATIVIDADES ABAIXO: 

 
 
 

UTILIZE O ADJETIVO CORRETO (EM INGLÊS) QUE VOCÊ APRENDEU PARA DESCREVER AS 

CLOTHES ABAIXO. VOCÊ PODE USAR MAIS DE UM ADJETIVO PARA DESCREVER A MESMA 

ROUPA: 

OLD 

(VELHA/O) 

NEW 

(NOVA/O) 

DIRTY 

(SUJA/O) 

CLEAN 

(LIMPA/O) 
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THE SHOES ARE 

  . 

 
THE PANTS, THE SOCKS AND THE SHIRT ARE 

  . 

 
THE SOCKS ARE 

  . 

$300 

 
THE BLOUSE IS 

  . 

FONTES: 

1- GOOGLE IMAGENS; 

2- https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/clothes- match/115899; 

3- https://en.islcollective.com//english-esl-worksheets/grammar/nouns/daily- clothes/80186. 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
THE DRESS IS 

  . 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/clothes-match/115899
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/clothes-match/115899
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/daily-clothes/80186
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/nouns/daily-clothes/80186
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

4º ANO _____ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

26/07/2021 a 20/08/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOME DO ALUNO:     

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Brincadeiras e jogos no Brasil. 
OBJETIVOS: 

 (EF04EF01). Experimentar, fruir e recriar brincadeiras e jogos do Brasil, valorizando a 
importância como patrimônio histórico cultural. 

 

Olá, como vocês estão? Vamos brincar um pouco? 
 

1 – BOLINHA DE GUDE 
 

As crianças da região amazônica fazem essa brincadeira com caroços de tucumã, que é uma palmeira 
típica. Eles funcionam como bolinhas de gude, e cada participante tem que ter seu caroço de tucumã 
para jogar. Você poderá adaptar as bolinhas com o que tiver em sua casa. 

 

Como jogar? 
 

- Primeiro, os participantes fazem três buracos no chão de terra, com uma distância de uns três passos 
um do outro. 
- Dando três passos para longe do primeiro buraco, cada um dos participantes inicia lançando seu 
caroço. 
- Aquele que acertar, tem que tentar jogar os outros caroços, que estão perto do buraco, para o mais 
longe possível 
- As outras crianças terão que tentar acertar lançando o caroço de onde ele estiver agora. 
- A cada rodada, só um participante pode acertar o buraco. 
- Se todos acertarem numa mesma jogada, eles têm que jogar o caroço de novo até que só um deles 
acerte. Depois, partem para o segundo buraco, com as mesmas regras, e então para o terceiro. 
- Aquele que chegar primeiro no fim vence. 
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2 – STOP/ ADEDONHA 
 

A brincadeira pode ter qualquer número de participantes. Precisa de um papel, um lápis ou uma caneta. 
Faz uma lista ou um quadrado com onze colunas e acima de cada uma coloca se um dos seguintes 
itens: 

 

 
Como jogar? 

 
- Sorteia uma letra e marca -se um tempo máximo. 
- Cada participante terá que preencher todos os itens com palavras iniciadas pela letra sorteada. 
- Quem preencher todos grita STOP e a rodada acaba, cada item vale dez pontos. 
- Se mais de um colocar a mesma resposta, valerá cinco pontos. 
- Ganha quem tiver maior números de pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTES: 
1-  https://peregrinacultural.wordpress.com/2010/03/ Acesso em 10/07/2021; 
2- https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/jogosjogo-de-stop-um-jogo-simples-para-criancas-e- Acesso em 

10/07/2021. 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2010/03/%20Acesso%20em%2010/07/2021;
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/jogosjogo-de-stop-um-jogo-simples-para-criancas-e-

