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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 

30/08/2021 A 24/09/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

NOME DO ALUNO:     
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Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/633600241306050219/ . Acesso em 23/08/2021. 

 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Regularidades e irregularidades ortográficas (S com som de Z; sons de X, oso/osa); 

 Leitura/interpretação do gênero carta pessoal e carta de reclamação, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto; 

 Leitura e interpretação de texto; 

 Produção de texto. 
OBJETIVOS: 

 Grafar ortograficamente correto palavras que tenham S com som de Z; 

 Identificar os sons do X; 

 Reconhecer e grafar, corretamente as palavras derivadas com os sufixos -oso, -osa; 

 Ler e compreender com autonomia uma carta pessoal e uma carta de reclamação; 

 Ler textos de diferentes gêneros; 

 Identificar as regularidades do gênero textual em questão; 

 Interpretar um texto, retirando dele informações explícitas; 

 Escrever um texto considerando sua situação comunicativa. 

https://br.pinterest.com/pin/633600241306050219/
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1 – ATIVIDADES DE LEITURA: 

OLÁ, ESTUDANTES! OS VÍDEOS E ÁUDIOS QUE VOCÊS ENVIARAM NA 

ATIVIDADE DO BLOCO ANTERIOR ESTAVAM INCRÍVEIS! 

VOCÊS ESTÃO DE PARABÉNS! VAMOS LER NOVAMENTE? 

AS PROFESSORAS DOS 4º ANOS ESTÃO AGUARDANDO SUA PRÓXIMA 

LEITURA CHEGAR! 

 

LEIA O TEXTO ABAIXO (VÁRIAS VEZES) E DEPOIS PEÇA PARA ALGUÉM GRAVAR UM VÍDEO OU 
ÁUDIO DE SUA LEITURA E ENVIE PARA SUA PROFESSORA PELO WHATSAPP: 

 
 
 
 
 
 

CONVITE – JOSÉ PAULO PAES 

 
 

POESIA 

É BRINCAR COM PALAVRAS 

COMO SE BRINCA 

COM BOLA, PAPAGAIO, PIÃO. 

SÓ QUE 

BOLA, PAPAGAIO, PIÃO 

DE TANTO BRINCAR 

SE GASTAM. 

 
AS PALAVRAS NÃO: 

QUANTO MAIS SE BRINCA 

COM ELAS 

MAIS NOVAS FICAM. Fonte da imagem: https://livrozilla.com/doc/967103/modelo-de-prova---escola-s%C3%A3o-paulo .                       

Acesso em 23/08/2021. 

 
 

COMO A ÁGUA DO RIO 

QUE É ÁGUA SEMPRE NOVA. 

 
 

COMO CADA DIA 

QUE É SEMPRE UM NOVO DIA. 

 
 

VAMOS BRINCAR DE POESIA? 

 

PARA LEMBRAR: 

 
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. 

https://livrozilla.com/doc/967103/modelo-de-prova---escola-s%C3%A3o-paulo
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AGORA VAMOS INTERPRETAR O TEXTO: 

 
a) QUAL É O TÍTULO DA POESIA?    

 
 

b) QUEM É O AUTOR?    
 

c) SEGUNDO O TEXTO POESIA É... 

( ) BRINCAR COM BOLA, PAPAGAIO E PIÃO. 

( ) BRINCAR COM PALAVRAS. 

( ) UMA BRINCADEIRA QUE SE DESGASTA 

( ) UMA BRINCADEIRA QUE CANSA. 

 

d) NA POESIA ACIMA, O AUTOR JOSÉ PAULO PAES FAZ UM “CONVITE” AO LEITOR. QUE 
CONVITE É ESSE? 
( ) PARA JOGAR BOLA NO CAMPINHO. 

( ) PARA BRINCAR DE BOLA, PAPAGAIO, PIÃO. 
( ) PARA BRINCAR DE POESIA. 
( ) PARA IR AO ANIVERSÁRIO DE UM AMIGO. 

 

 

Fonte da imagem: https://www.construindofuturos.com.br/2012/07/cruzadinha-s-com-som-de-z.html. Acesso em 20/08/2021. 

 
2 – ATIVIDADES DE 

ORTOGRAFIA: 
 

VOCÊ JÁ FICOU COM 

DÚVIDAS AO ESCREVER 

UMA PALAVRA? ISSO É 

MUITO COMUM. VAMOS 

REALIZAR ALGUMAS 

ATIVIDADES PARA TE 

AJUDAR A REFORÇAR A 

ESCRITA 

ORTOGRAFICAMENTE 

CORRETA DE ALGUMAS 

PALAVRAS DE SEU 

COTIDIANO. 

 
LEMBRE-SE: QUANTO 

ESTIVER COM DÚVIDAS 

CONSULTE UM 

DICIONÁRIO. 

https://www.construindofuturos.com.br/2012/07/cruzadinha-s-com-som-de-z.html.
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ENCONTRE NO CAÇA PALAVRAS, NO MÍNIMO 10 PALAVRAS QUE TENHAM O SOM DE X: 
 
 

Fonte da imagem: http://atividades-escolares1.blogspot.com/2018/10/apostila-com-atividades-sobre-os.html . Acesso em 21/08/2021. 

 

 

ESCREVA AS PALAVRAS COM SOM DE X QUE VOCÊ ENCONTROU NO CAÇA-PALAVRAS:   

 

 

http://atividades-escolares1.blogspot.com/2018/10/apostila-com-atividades-sobre-os.html
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Fonte da imagem: https://docplayer.com.br/184284331-Nome-4-o-ano-atividade-de-lingua-portuguesa-1-o-que-e-adjetivo.html. Acesso em 
22/08/2021. 

 

 

ESCREVA AS PALAVRAS COM OSO/OSA QUE VOCÊ ENCONTROU NO CAÇA-PALAVRAS:   
 
 

 

REGRAS DO USO DE OSO/OSA 
Ao escrever adjetivos (qualidades) terminados em OSO/OSA use sempre S. 

A maior parte deles é formado a partir de palavras abstratas. 

Ex: carinho – carinhOSO 
(Palavra abstrata) (adjetivo) 

https://docplayer.com.br/184284331-Nome-4-o-ano-atividade-de-lingua-portuguesa-1-o-que-e-adjetivo.html.
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3 – CARTA: 
 

 

LEIA ABAIXO UMA CARTA PESSOAL QUE ELIS ESCREVEU PARA SUA PRIMA 
LUANA. OBSERVE NAS ANOTAÇÕES (AO LADO DA CARTA) A ESTRUTURA QUE 
DEVE TER NESSE TIPO DE TEXTO. 

 

Fonte da imagem: http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_4860.pdf. Acesso em 22/08/2021. 

 

 
AGORA RESPONDA: 

1) QUEM É O DESTINATÁRIO DA CARTA, OU SEJA, PARA QUEM ELA FOI ESCRITA?    
 

2) QUEM É O REMETENTE, OU SEJA, QUEM ESCREVEU A CARTA?    
 

3) DE QUAL CIDADE ESSA CARTA FOI ESCRITA?    
 

4) QUAL É O ASSUNTO DA CARTA?    
 
 

 
 
 

5) ESSA CARTA POSSUI DESPEDIDA? QUAL?    

CARTA 
é um gênero textual médio ou longo que 

SERVE PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE PESSOAS. 

http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_4860.pdf.
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LEIA A CARTA ABAIXO: 

 

CARTA DE RECLAMAÇÃO 

Anápolis, 27 de outubro de 2019. 

 

À Contos de Fadas-Loja de Departamentos 

 
No que diz respeito ao pedido nº 102, realizado em 12 de outubro de 2020, venho 

manifestar meu descontentamento, pois a entrega estava prevista para no máximo, até dia 17 de 
outubro de 2020. 

Ou seja, já se passaram 10 dias no prazo limite de entrega e até o momento não recebi 
as mercadorias adquiridas ou qualquer explicação sobre o ocorrido. 

Dessa forma, venho solicitar o cancelamento imediato do pedido, pois já desisti da 
compra em função do descumprimento do prazo de entrega, de modo que requeiro o valor pago 
pela mercadoria. 

Aguardo resposta. 

 
Antônio Modesto de Oliveira 

CPF: 9876543-21 

Endereço: Rua do Consumidor, nº 1010, Vila das Fábricas- Anápolis-GO 

Telefone: 92222-2222 

 

AGORA RESPONDA: 
 

1) PARA QUEM A CARTA É DIRIGIDA? 

A) À LOJA CELULARES E CIA 

B) À CONTOS DE FADAS – LOJA DE DEPARTAMENTOS 

C) AO SUPERMERCADO BARRACÃO 

D) À LOJA DE BRINQUEDOS. 

 
2) QUAL É O ASSUNTO DA CARTA: 

A) MERCADORIAS COM DEFEITOS. 

B) MERCADORIAS TROCADAS. 

C) MERCADORIAS NÃO ENTREGUES. 

D) MERCADORIAS QUEBRADAS. 

 
 
 
 
 
 

CARTA DE RECLAMAÇÃO 

A CARTA DE RECLAMAÇÃO é usada para expor um problema, descrevendo o ocorrido e 

argumentando, quer dizer, convencendo o destinatário (o responsável ou empresa), a rever a situação 

ou problema, onde de boa vontade, deve resolvê-lo. 
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3) QUEM É O REMETENTE: 

A) À CONTOS DE FADAS – LOJA DE DEPARTAMENTOS 

B) ANÁPOLIS. 

C) FELIPE JOSÉ DE SOUZA. 

D) ANTÔNIO MODESTO DE OLIVEIRA. 

 
4) QUAL É A FINALIDADE DO TEXTO: 

A) DIVERTIR O LEITOR. 

B) REIVINDICAR UM DIREITO. 

C) ENSINAR UMA MORAL 

D) ENSINAR UMA RECEITA. 

 

4 – PRODUÇÃO DE TEXTO: AGORA É COM VOCÊ! 

ESCREVA UMA CARTA PESSOAL a uma amigo(a) contando alguma novidade, dando notícias suas ou 
compartilhando algo que você queira com ele/ela – volte na carta pessoal e siga os passos da estrutura de 
uma carta. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fontes: 

1- https://www.taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/4ano-LINGUA-PORTUGUESA-ativ10-Carta-de-reclama%C2%BA%C3%BAo-e- 
fonema-grafema.pdf. Acesso em 20/08/2021; 

2- https://www.construindofuturos.com.br/2012/07/cruzadinha-s-com-som-de-z.html. Acesso em 
20/08/2021; 

3- https://www.slideshare.net/cristinarbrandao/lp-1-bim Acesso em 20/08/2021; 
4- http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_4860.pdf Acesso em 22/08/2021; 
5- https://docplayer.com.br/184284331-Nome-4-o-ano-atividade-de-lingua-portuguesa-1-o-que-e-adjetivo.html Acesso em 

22/08/2021; 
 7 - http://atividades-escolares1.blogspot.com/2018/10/apostila-com-atividades-sobre-os.html . Acesso em 21/08/2021.

http://www.taubate.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/4ano-LINGUA-PORTUGUESA-ativ10-Carta-de-reclama%C2%BA%C3%BAo-e-
https://www.slideshare.net/cristinarbrandao/lp-1-bim
http://www.multirio.rj.gov.br/media/PDF/pdf_4860.pdf
https://docplayer.com.br/184284331-Nome-4-o-ano-atividade-de-lingua-portuguesa-1-o-que-e-adjetivo.html
http://atividades-escolares1.blogspot.com/2018/10/apostila-com-atividades-sobre-os.html%20.%20Acesso%20em%2021/08/2021
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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 

30/08/2021 A 24/09/2021 MATEMÁTICA 

NOME DO ALUNO:     
  

 

 

1- DIVISÃO: 

                  OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA. 

(Livro de Eva Furnari) 

 
Neste verão, os Gorgonzolas compraram um barco novo. Seu Oto Gorgonzola muito orgulhoso 

chamou a família para passear. Vieram todos: sua esposa, Dona Barbara, os três filhos e o cachorro. 
Animadíssimos, correram para subir no barco. Seu Oto pesa 130 quilos, dona Barbara, 90 quilos, 

os três filhos pesam 150 quilos, e o Espinafre 10 quilos. 
O fato que seu Oto se esqueceu de ler as instruções e não viu que o peso máximo que o barco 

suportava era 350 quilos. 
a. Quanto “pesava” cada pessoa da Família Gorgonzola e o cachorro? 

 

Seu Oto    Dona Barbara    Os três filhos juntos   Espinafre   

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Divisão (situações problema): fatos básicos ao cálculo; 

 Operações com Números Naturais (+, –, x, :); 

 Medidas de comprimento, massa e capacidades: estimativas, comparação, uso de malhas; 

 Sistema Monetário Brasileiro, situações problema: situações de compra e venda, formas de 
pagamento; 

 Tabelas e Gráficos: coleta, organização classificação e registro de informações coletadas. 
 

OBJETIVOS: 

 Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo 
os significados de repartição; 

 Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações 
inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá- 
las na resolução de problemas; 

 Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades 
de medida padronizadas; 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento; 

 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por 
meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas. 
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b. Agora, analisando as imagens, faça um cálculo mental aproximado do peso de cada 
um dos filhos. Não esqueça que os três filhos juntos pesam 150 quilos. 

 
 

 
 

Garrancho   Grudi    Picles   

 

c. E todos da família juntos, inclusive o Espinafre? 
 

 

d. Será que o barco afundou? Explique: 
 

 
 

 

 

Esse o Pífio, amigo da Família Gorgonzola, ele tem um primo que adora pizza, o Porfírio. 

Certa vez o Pífio e o Porfírio foram jantar na pizzaria mais famosa da cidade e pediram a pizza à moda da 

casa, isto é, pizza de gambá. 

Depois comeram pizza de urubu e, por último, uma caprichadíssima pizza de sabonete, que era para 

acabar com o mau hálito. 

Cada pizza custava R$10,00. Pífio e Porfírio dividiram a conta ao meio. 

e. Em quanto ficou a conta? (Pode fazer o cálculo mental)    

 

f. Quanto cada um terá que pagar? 
 

 

Faça a operação aqui 

 
 
 

 
Resposta: A família toda inclusive o Espinafre pesará ..................... 

Faça aqui a operação 

 
 
 
 

Resposta: Cada um terá que pagar............................ 
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g. Observe e responda: 

Em cada situação Pedro deve distribuir igualmente os balões entre as crianças: 
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2- SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO 

Cada país tem sua moeda (dinheiro). Nosso dinheiro é o real. Com ele compramos as 

mercadorias que necessitamos, como arroz, feijão, carne, verduras, legumes, frutas, leite, roupas, 

calçados, brinquedos e várias outras mercadorias. O real se apresenta em forma de moedas e 

cédulas. Cada moeda ou cédula possui um valor determinado em sua face. O símbolo do real é o R$. 

As quantias menores que um real são chamadas de centavos. Observe as moedas e cédulas (notas) 

do nosso dinheiro.  

 
 

Moedas Cédulas (notas) 
 
 

Fonte da imagem: https://escolakids.uol.com.br/.  Acesso em 23/08/2021. 

Observe a representação matemática da escrita e a leitura das cédulas (notas) e moedas abaixo:  

 

Fonte da imagem:  Soescola.com. Acesso em 23/08/2021. 

 
Sempre precisamos conferir o troco! Descubra em quais compras o troco foi dado corretamente: 

i. Joaquim gastou 12 reais, pagou com uma nota de 20 reais e 

recebeu 8 reais de troco. ( ) certo ( ) errado 

 
 

ii. Laura gastou 8 reais, pagou com uma nota de 10 reais 

e recebeu 1 real de troco. ( ) certo ( ) errado 

https://escolakids.uol.com.br/
https://escolakids.uol.com.br/
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Veja o preço da TV 

PROMOÇÃO: R$ 924,00 

A decomposição correta do valor da TV é: 

a) 900 + 20 + 4 
b) 900 + 200 + 4 

c) 90 + 20 + 4 

d) 90 + 200 + 4 
 
 
 
 

3- TABELAS E GRÁFICOS: 

 

São recursos utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de forma 
organizada. 

 

 
Dona Cuca é uma grande cozinheira, ela sabe fazer vários tipos de doces e salgados. Para 

organizar sua produção ela fez uma tabela com as encomendas da semana. Ajude Dona Cuca a 
organizar sua tabela completando-a com o total de encomendas. No espaçoao lado da tabela faça as 
operações para saber o total entre doces e salgados, por dia da semana. Veja: 
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Fonte da imagem: https://ensinarhoje.com. Acesso em 23/08/2021. 

 

 
Observe na tabela a seguir e verifique quanto tempo alguns materiais levam                           para se decompor 

no meio ambiente. 

 
De acordo com as informações da tabela 

quais desses materiais demoram mais para 
se decompor no meio ambiente? Assinale 
com um X a alternativa correta. 

 
 

1. Papel e Chiclete 
2. Papel e Tecido 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A escola de Rodrigo fez uma pesquisa para saber quais as brincadeiras que os meninos gostam 
mais. O resultado está exposto no gráfico a seguir. 

 

 
A). Qual a brincadeira preferida pelos meninos? 

 

 

B). Qual a brincadeira escolhida por 55 alunos? 
 

 

C). Quantos alunos escolheram bola? 
 

 

Fonte: https://profwarles.blogspot.com/.Acesso em 21/08/2021. 

: 

 
 
 
 
 

1- Papel e chiclete 
2- Papel e tecido 
3- Tecido e metal 
4- Chiclete e metal 

https://profwarles.blogspot.com/.Acesso
https://profwarles.blogspot.com/.Acesso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
                                                                 Secretaria Municipal da Educação  
                                                              EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 
 
 

 

4º ANO   ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 HISTÓRIA 

 

NOME DO ALUNO: ______________________________________________________________________ 
 

 
 

 

COMO OS PORTUGUESES CHEGARAM AQUI EM 1500? 

QUAIS OS INSTRUMENTOS E RECURSOS USADOS PARA NA NAVEGAR E ASSIM CHEGAR AS 

TERRAS QUE HOJE CONHECEMOS COMO BRASIL? 

A necessidade de encontrar um caminho alternativo para chegar à Índia e buscar riquezas, estimularam 

os portugueses e espanhóis a enfrentar os perigos do mar. Para essa aventura, eles aperfeiçoaram 

instrumentos de orientação, como a bussola e o astrolábio. Os portugueses atravessaram o oceano 

Atlântico e chegaram à América milhares de anos. 

Viagens marítimas, grandes navegações, expansão marítima, termos usados para o movimento 

acontecido na Europa, que fazia comércio com o Oriente. O alvo dos portugueses para o comércio era Ásia, 

principalmente a região das Índias. Os produtos comprados na Índia eram vendidos na Europa. Os produtos 

orientais mais procurados pelos europeus eram: tecidos, Pimenta, gengibre, porcelanas, cravo, perfumes, 

sedas, tapetes, vasos, canela, marfim. 
 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Colonização e organização política da colônia, imigração (consequências sociais e   
culturais)    migração e imigração. 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da 
vida comercial. 
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Fontes: 

1- https://www.google.com/search?q=imagem+da+bussola+e+do+astrolabio&sxsrf=ALeKk00RUVEb8XU_KA5PBAKqTFK8vtADRQ 
1627223874839tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e6IjWaiwirU6M%252C5bTVPDCT04LSmM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRBRVpLR 
zNTBaqxC6fIWw_B5pbzw&sa=X&ved=2ahUKEwjOh56ouf7xAhXqHLkGHepDBvgQ9QF6BAgIEAE#imgrc=-y6ennNLk9KEKM. Acesso em 25/07/2021; 

2- Livros: História 4 ano (projeto buriti e apender juntos) Ensino Fundamental, anos iniciais; 
3- 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.

https://www.google.com/search?q=imagem%2Bda%2Bbussola%2Be%2Bdo%2Bastrolabio&sxsrf=ALeKk00RUVEb8XU_KA5PBAKqTFK8vtADRQ%3A1627223874839tbm%3Disch&source=iu&ictx=1&fir=e6IjWaiwirU6M%252C5bTVPDCT04LSmM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRBRVpLRzNTBaqxC6fIWw_B5pbzw&sa=X&ved=2ahUKEwjOh56ouf7xAhXqHLkGHepDBvgQ9QF6BAgIEAE&imgrc=-y6ennNLk9KEKM
https://www.google.com/search?q=imagem%2Bda%2Bbussola%2Be%2Bdo%2Bastrolabio&sxsrf=ALeKk00RUVEb8XU_KA5PBAKqTFK8vtADRQ%3A1627223874839tbm%3Disch&source=iu&ictx=1&fir=e6IjWaiwirU6M%252C5bTVPDCT04LSmM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRBRVpLRzNTBaqxC6fIWw_B5pbzw&sa=X&ved=2ahUKEwjOh56ouf7xAhXqHLkGHepDBvgQ9QF6BAgIEAE&imgrc=-y6ennNLk9KEKM
https://www.google.com/search?q=imagem%2Bda%2Bbussola%2Be%2Bdo%2Bastrolabio&sxsrf=ALeKk00RUVEb8XU_KA5PBAKqTFK8vtADRQ%3A1627223874839tbm%3Disch&source=iu&ictx=1&fir=e6IjWaiwirU6M%252C5bTVPDCT04LSmM%252C_&vet=1&usg=AI4_kRBRVpLRzNTBaqxC6fIWw_B5pbzw&sa=X&ved=2ahUKEwjOh56ouf7xAhXqHLkGHepDBvgQ9QF6BAgIEAE&imgrc=-y6ennNLk9KEKM
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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 

30/08/2021 A 24/09/2021 GEOGRAFIA 

 
NOME DO ALUNO: 

 

  

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Governo do estado de São Paulo; 

 Processos de produção: matéria prima e produtos industrializados. 

 
OBJETIVOS: 

 Estudar e compreender o papel do governo estadual; 

 Identificar e discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação de 

diferentes produtos. 
 

Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? 

Vamos prosseguir ampliando o que aprendemos sobre o Estado de São Paulo?  

Agora vamos compreender melhor como funciona o governo do nosso Estado. 

 

 
GOVERNO ESTADUAL - LEGISLATIVO E EXECUTIVO 

Há algumas semanas já estudamos sobre os poderes legislativo e executivo de nosso município. 

Agora é vez de estudar esses poderes dentro no nosso Estado. 

No município o prefeito representa o Poder Executivo e no ESTADO esse poder é representado 

pelo GOVERNADOR. 

No município os vereadores representam o Poder Legislativo e no ESTADO são os DEPUTADOS 

ESTADUAIS. 

Tanto no município quanto no Estado os representantes dos Poderes Executivo e Legislativo são 

eleitos por meio do voto direto, com um mandato que tem duração de quatros anos e têm como principal 

dever propiciar o bem-estar da sociedade pela qual foram eleitos. 

É importante votar com consciência, e cobrar de seus representantes que eles cumpram seus 

devidos papéis. 

 

PODER EXECUTIVO 

O PODER EXECUTIVO ESTADUAL é representado pelo GOVERNADOR, que é responsável por 

governar e administrar o interesse público, executando (cumprindo) leis elaboradas pelo Legislativo e 

criando projetos. 

Quando ele não pode governar o Estado, o vice-governador o substitui. O governador também é 

auxiliado pelos secretários. 
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PODER LEGISLATIVO 

O PODER LEGISLATIVO ESTADUAL é exercido (realizado) pelos DEPUTADOS ESTADUAIS e tem 

a tarefa de legislar, ou seja, fazer as leis. Ele elabora e aprova leis estaduais e ainda fiscaliza os atos do 

Poder Executivo Estadual. Com isso, ao serem eleitos pelos cidadãos, os deputados estaduais (que são os 

membros do legislativo) se tornam porta-vozes das aspirações (vontades) e dos interesses da população, 

como um todo. 

Atualmente no Estado de São Paulo temos 94 deputados eleitos. 

 

 
Coloque V se for verdadeira e F se ela for falsa. 

A ( ) No Estado o Poder Executivo é representado pelo governador. 

B (        ) O governador pode fazer tudo o que quiser, inclusive criar as leis em seu benefício próprio. 

C (     ) Como cidadãos, precisamos compreender como os poderes Executivo e Legislativo funcionam e 

acompanhar de perto o trabalho daqueles que colocamos no governo. 

D ( ) O Poder Legislativo Estadual é exercido pelos Deputados Estaduais e tem a tarefa de: elaborar e 

aprovar as leis estaduais e ainda fiscalizar os atos do Poder Executivo (governador). 

E ( ) Os deputados estaduais são escolhidos pelo governador do Estado. 
 

 
Fontes: 
 
1 - https://www.politize.com.br/separacao-dos-tres-poderes-executivo-legislativo-e-judiciario/. Acesso em 24/08/2020; 
 
2- Livro: Caderno do Futuro. História e Geografia, 4º ano. Editora IBEP; 
3-https://www.politize.com.br/poder-executivo-estadual- o-que-e/. Acesso em 22/08/2020;  
4-https://www.al.sp.gov.br/institucional/assembleia/. Acesso em 22/08/2020;  
5-https://www.stoodi.com.br/blog/historia/poder-executivo-o-que/. Acesso em 22/08/2021.  

http://www.politize.com.br/separacao-dos-tres-poderes-executivo-legislativo-e-judiciario/
http://www.politize.com.br/separacao-dos-tres-poderes-executivo-legislativo-e-judiciario/
http://www.politize.com.br/poder-executivo-estadual-
http://www.politize.com.br/poder-executivo-estadual-
http://www.al.sp.gov.br/institucional/assembleia/
http://www.al.sp.gov.br/institucional/assembleia/
https://www.stoodi.com.br/blog/historia/poder-executivo-o-que/Acesso
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            PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

                                               EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

4º ANO _____ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 CIÊNCIAS 

 
NOME DO ALUNO: _______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

OS SERES VIVOS SE RELACIONAM 

Os seres vivos estabelecem diversos tipos de relações entre si. As relações alimentares são um 

exemplo. O alimento fornece energia aos seres vivos para que cresçam e se desenvolvam. 

Produzir, consumir e decompor são três processos relacionados à obtenção de alimento. 

Seres produtores 

Os seres produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. São encontrados tanto em 

ambientes terrestres como em ambientes aquáticos. PLANTAS, ALGAS e algumas BACTÉRIAS produzem 

o próprio alimento por meio da fotossíntese e são exemplos de seres produtores. 

 
 
 

 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Cadeia alimentar, ecossistemas a vida no ambiente. 

OBJETIVOS: 

 Compreender suas funções na vida animal; 

 Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupa pelos seres vivos 
nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. 
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Fontes:  
1-https://www.bing.com/images/search&thid=OIP.Cpdo6jLYckwHjLLOGf8xpgHaK6&mediaurl=https%3A%2F%2. Acesso em 22/08/2021; 

2- www.smartkids.com.br%2Fcontent%2Fpuzzles%2Fimag. Acesso em 22/08/2021 . 

https://www.bing.com/images/search
https://www.bing.com/images/search
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

                                                 EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

4º ANO ____ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

30/08/2021 A 24/09/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOME DO ALUNO: _____________________  
 

●CONTEÚDOS ESSENCIAIS: Jogos de Marca e invasão 
●  OBJETIVOS: (EF04EF01). Experimentar, fruir e recriar jogos de marca e de invasão. 

 

Olá, como vocês estão? Vamos conhecer os esportes de marca? 
 

 
 O QUE SÃO ESPORTES DE MARCA? 

 

 

Os Esportes de Marca se caracterizam, pelos resultados alcançados pelos atletas, durante a 

realização da prova, medidos em tempo, distância ou peso. Muitos esportes praticados no mundo 

todo têm esse princípio de comparação. Exemplo: remo, ciclismo, levantamento de peso, natação. 

Nessas provas os adversários “medem forças” para saber quem foi mais rápido (menor tempo em 

hora, segundos, milésimos de segundo), quem foi mais longe ou mais alto (em metros e centímetros) 

ou quem levantou mais peso (em quantidade de quilos). 

 
 

Atividade 01: 

 
Responda: 

 

 Quando apostamos corrida com os colegas, para ver quem chega primeiro em um 

determinadolugar, estamos praticando um esporte de marca. Verdadeiro ou Falso? 

R: ....................................................................................................................................................... 
 

 
O Boliche é um de Marca. Verdadeiro esporte ou Falso? 

R: ......................................................................................................................... ............................. 
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 Quando eu jogo uma pedra o mais longe possível, estou praticando um esporte                                         de 

marca.Verdadeiro ou Falso? 

R: ...................................................................................................................................................... 
 

 
Faça uma pesquisa e escreva nas linhas abaixo, três ou mais esportes de marca diferentes: 

............................................................................................................................. .............................. 

.......................................................................................................................................................... 
 

 
 Qual é o nome do atleta brasileiro, que quebrou o recorde mundial dos 50 metros do nado 

livremasculino? 

R: ..................................................................................................................................................... 
 
 

Pesquisar o significado da palavra recorde e escreva na linha abaixo: 

R: ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

 
ATLETISMO 

Atividade 02: 

Para essa atividade vamos precisar de: 
 
 

- Fita ou linha para fazer a marcação da linha de largada e linha de chegada; 

- Cronometro ou relógio para marcar o tempo (pode ser um celular); 

- Papel e caneta para anotar os tempos. 

Preparação: 

Marque no chão com a fita ou a linha um local que será chamado de “linha de largada” e em outrolocal, de 

preferência em linha reta, marque com a fita a “linha de chegada”. 

Vamos correr? 

- Uma pessoa ficará atrás da linha de largada esperando o sinal para poder correr (esse sinal podeser 

alguém falando “vai”, um apito, uma palma ou qualquer outro barulho que seja combinado; 

- Ao sinal, o atleta vai correr o mais rápido possível até a linha de chegada, ao mesmo tempo que 

apessoa que deu o sinal deverá ligar o cronometro para marcar seu tempo; 

- Ao cruzar a linha de chegada o tempo será parado e os tempos de cada atleta 

deverão serregistrados numa folha de papel; 

Vence aquele que fez o percurso no menor tempo. Boa 

corrida! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 
EMEF Profª Claudete da Silva Vecchi 

 

 
4º ANO    

PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR  

30/08/2021 A 24/09/2021 INGLÊS  

NOME DO ALUNO:     
 

 
CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Repertório lexical relativo a frutas e legumes;

 Gênero textual: receita culinária (receita de salada de frutas, vitaminas, sopas, etc.).

 

 
 

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

VINDO   DE   VOLTA! COMO VOCÊ ESTÁ?). 

VAMOS RETOMAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA?  

ARE YOU READY? LET’S GO! (ESTÃO                      PRONTOS? VAMOS LÁ!). 

HOJE VAMOS APRENDER OS NOMES DE ALGUMAS FRUIT (FRUTAS) E 
VEGETABLES (VEGETAIS). OBSERVE AS IMAGENS E OS NOMES EM INGLÊS 
DE CADA UM. DEPOIS, VOCÊ PODE COLORIR OS DESENHOS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DICAS DE VÍDEOS SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 

https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4 

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4
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ATIVIDADES 
 

1) ENCONTRE NO CAÇA-PALAVRAS OS NOME DAS FRUTAS ABAIXO EM INGLÊS. EM SEGUIDA, 

ESCREVA O NOME EM CADA FRUTA ABAIXO: 
 

 

 

 
2) AGORA, COMPLETE OS NOMES DOS VEGETAIS COM AS VOGAIS (A, E, I, O ,U) QUE ESTÃO 

FALTANDO: 
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PARA ESTUDARMOS UM POUCO MAIS SOBRE O ASSUNTO FRUIT, FAREMOS UMA RECEITA 

MUITO DELICIOSA E NUTRITIVA DE “FRUIT SALAD” (SALADA DE FRUTA) PARA TODA A “FAMILY” 

(FAMÍLIA). 

 
 

 
 
 
 

PARA FAZERMOS ESSA RECEITA, DEVEMOS SEGUIR ALGUNS PASSOS. OBSERVE O QUADRO 
ABAIXO COM O VOCABULÁRIO REFERENTE AO SIGNIFICADO DAS ETAPAS DESSA RECEITA: 

 
 
 
 
 

 VOCABULARY  

WASH = LAVE  PIECES = PEDAÇOS 
HANDS = MÃOS  PUT = COLOQUE 
PEEL = DESCASQUE  SQUEEZE = ESPREMA 
CHOP = CORTE  MIX = MISTURE 
SMALL = PEQUENO  TO SERVE = SERVIR 
BOWL = TIGELA  ADD = ADICIONE 

 
 
 

 
 SIGA AS ETAPAS PARA SABER COMO FAZER ESTA RECEITA. 

 
 

 
Yummy….how delicious! 

PARA ISSO VOCÊ VAI PRECISAR 
DE ALGUNS INGREDIENTES. 

OBSERVE ABAIXO: 
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3) LIGUE CADA FRASE AO SEU DESENHO CORRESPONDENTE DE ACORDO COM CADA ETAPA 

DESTA RECEITA. NÃO SE ESQUEÇA DE USAR O QUADRO ACIMA. 
SIGA O EXEMPLO E VEJA COMO É FÁCIL:  

1 – WASH YOUR HANDS AND THE FRUITS. 

 
 

2 – CHOP THE FRUITS INTO SMALL PIECES. 
 
 
 
 

3 – PUT THE CHOPPED FRUITS IN A BOWL. 
 
 
 
 

4 – SQUEEZE THE ORANGES. 

5 – ADD HONEY AND MIX. 

 

6 – YUMMY!!.... IT’S READY TO SERVE! 









 YES, YOU DID IT! (SIM, VOCÊ CONSEGUIU!) 

TIME TO EAT! (HORA DE COMER!)  

 ENJOY IT! (APROVEITE!) 
 
 
 

 
Fontes:  

 
https://br.pinterest.com/pin/533395149614977558/ 

https://www.englishwsheets.com/vegetables-5.html 

https://br.pinterest.com/pin/533395149614977558/
https://www.englishwsheets.com/vegetables-5.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 

30/08/2021 A 24/09/2021 ARTE 

 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________________________ 

 

 
EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: Dança e Teatro 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

DANÇA: Tridimensionalidade na dança: corpo, movimento e espaço. 

TEATRO: Diferentes manifestações do teatro de formas animadas. 
EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 

DANÇA: Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) 

e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

TEATRO: Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes 

matrizes estéticas e culturais. 

Olá pessoal, tudo bem? 

Estamos estudando, desde o começo do ano, sobre a 

tridimensionalidade (3D) na arte. Ela está presente em todas as 

linguagens. Já vimos nas artes visuais, como esculturas, dobraduras, 

maquetes, e na música, pelas direções de onde vem o som (cima/baixo, 

direita/esquerda, frente/trás). Hoje vamos estudar sobre ela na dança e 

 
SAIBA MAIS... 

O corpo humano por si só já é tridimensional, ou seja, tem altura, largura e profundidade. O 

espaço, o local onde dançamos também. Portanto, a tridimensionalidade na dança está nas diferentes 

posições do corpo, direções que podemos tomar na dança, e ocupação do espaço. 

Vamos estudar um pouco mais sobre a Kinesfera, as dimensões e as direções. VEJA: 
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 Kinesfera ou Cinesfera é uma esfera invisível, que delimita o limite natural do espaço 

pessoal. Ou seja, todo o espaço que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou 

longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos etc. Quando saímos do espaço 

pessoal, levamos essa esfera invisível conosco. Essa artista da foto abaixo fez uma Kinesfera 

visível, para que pudéssemos entender melhor. Ao lado da foto temos um esquema com as 

principais direções que nosso corpo pode tomar: 

Essa esfera mostra as dimensões em que o corpo pode se movimentar. E são três as 

dimensões: amplitude (direita/esquerda ou largura), comprimento (cima/baixo ou altura) e 

profundidade (frente/trás), ou seja, a tridimensionalidade do movimento. Veja alguns dançarinos 

usando essas possibilidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fonte das imagens: 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262#:~:text=de%20Laban%20(1978)- 

,MOVIMENTO%20CORPORAL,do%20corpo%20do%20ser%20movente. 

 
 
 
 
 

ATIVIDADES: 

1 – Vamos experimentar a nossa Kinesfera? Faça os seguintes exercícios: 

a) Fique em pé, abra os braços na altura dos ombros, gire o corpo devagar; 
b) Nessa posição dobre os joelhos devagar até onde conseguir e volte a ficar em pé; 
c) Abaixe os braços, levante uma perna devagar para a frente, esticada, abaixe. Depois levante essa 

perna para trás. Repita o movimento com a outra perna; 
d) Erga os braços bem alto, abra um pouco as pernas e levante uma perna devagar, inclinando um 

pouco o corpo. Para a direita e depois para a esquerda. 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262&%3A~%3Atext=de%20Laban%20(1978)-%2CMOVIMENTO%20CORPORAL%2Cdo%20corpo%20do%20ser%20movente
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262&%3A~%3Atext=de%20Laban%20(1978)-%2CMOVIMENTO%20CORPORAL%2Cdo%20corpo%20do%20ser%20movente
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2 – Agora coloque uma música que você quiser e crie passos de dança usando esses movimentos e outros 

que você quiser. O importante é você explorar a altura, a largura e a profundidade dos movimentos. Deixe 

sua criatividade livre. 

 

3 – Reflita sobre... Qual movimento foi mais fácil? Qual movimento foi mais difícil? Por quê? 

Escolha um dos movimentos que fez e desenhe aqui. 

 
Fonte: http://www.truks.com.br/espetaculos/zoo-ilogico.  Acesso em 02/09/2020.

O teatro também é uma arte tridimensional, pois assim como 

na dança, nele utilizamos o corpo e o espaço, que têm altura, largura 

e profundidade. Para iniciar nossso estudo, observe a imagem abaixo 

depois responda: 

Qual animal parece? 

4-Essa foto é do espetáculo teatral “Zoo-ilógico”, da Cia. 

Trucks. Nesse espetáculo os atores usam objetos do dia a dia, 

além do próprio corpo e expressões faciais. 

 
Quais objetos ele usou? 

R.:    

http://www.truks.com.br/espetaculos/zoo-ilogico.
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. 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte das imagens: https://pointdaarte.webnode.com.br/news/a-historia-do-teatro-de-bonecos/ Acesso em 02/09/2020. 

  

Veja um pouco mais deste espetáculo pelo vídeo disponível no link: 

Zoo-ilógico - Cia. Truks - https://www.youtube.com/watch?v=N2vZR8hYl_Q 
Acesso em 18/08/2020. 

MANIPULAÇÃO DIRETA 

O ator mexe o boneco segurando 

diretamente nele, geralmente na 

cabeça e braço. Às vezes mais de 

uma pessoa manipula o mesmo 

boneco, para aumentar a 

possibilidade de movimentos. 

 
Este espetáculo acima é de formas animadas, pois ele dá vida a objetos. É o famoso teatro 

de bonecos, ou mais conhecido como fantoche. Nele, os bonecos podem fazer coisas que uma pessoa 

jamais faria, como voar, contorcer-se, ou posicionar-se de um jeito impossível. E é isso que nos deixa 

tão encantados. 

Esse tipo de teatro surgiu no Oriente há muitos anos, principalmente na China e no Japão. 

Passou pela Europa e chegou ao Brasil. Em cada lugar do nosso país ele tem um nome diferente, 

como briguela ou João-minhoca em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mamulengo em 

Pernambuco, João redondo no Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Você sabia que existem vários tipos de teatro de formas animadas? Observe abaixo e veja qual 

você já conhecia e qual nunca tinha visto: 

FANTOCHE 

Colocamos a mão por dentro 

e mexemos. Alguns 

conseguimos mexer a boca do 

boneco, e outros a cabeça e 

os braços. 

MARIONETE 

É manipulado com fios 

presos no boneco. 

É possível fazer 

movimentos bem 

diferentes. 

BONECO DE VARA 

Possui varas ou 

palitos atrás e é 

manipulado por eles. 

Os movimentos são 

bem limitados. 

https://pointdaarte.webnode.com.br/news/a-historia-do-teatro-de-bonecos/
http://www.youtube.com/watch?v=N2vZR8hYl_Q
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5- VAMOS FAZER UM FANTOCHE? 

 

Como fazer: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 - Se a caixa for de leite ou de suco, primeiro 

você irá lavar. Se for outra caixa não precisa. 

Depois recorte no meio 1 lateral, 1 frente e 1 

lateral, deixando a parte de trás sem cortar. 

2 - Depois abra-a e dobre. Já vá fazendo 

como se fosse fantoche. Teste colocando 

suas mãos na abertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 - No caso de uma caixa que tenha abas, cole com 

uma fita crepe ou durex e em seguida encape com 

papel que você tiver, pode ser sulfite. Cole na 

parte de dentro também. Pode pintar se quiser. 

Deverá ficar assim! 

4 - Desenhe ou cole os olhinhos, o narizinho 

e a boquinha. Cole o cabelinho. Este pode ser 

feito de lã ou papel crepom. 

PRONTO, AGORA SÓ MANIPULAR 

Conseguiu fazer? Resposta:    

Foi fácil ou difícil? Resposta:     

Conseguiu dar vida a ele? Gostou? Resposta:     

Fontes: Atividade elaborada por Pricila Lellis e adaptada por Marta Helena Monteiro 

1 – Livro Didático: “Ápis Arte” 4º ano. 2017. Eliana Pougy, André Vilela. Editora Ática; 

2 – http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262#:~:text=de%20Laban%20(1978)- 

,MOVIMENTO%20CORPORAL,do%20corpo%20do%20ser%20movente. Acesso em 02/09/2020; 

1 – Livro Didático: “Ápis Arte”. Volume único. 2015. Eliana Pougy. Editora Ática; 

2 - https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoche-de-caixa-de-leite-passo-a-passo/. Acesso em 02/09/2020; 

3 - educadoras-web.blogspot.com.br. Acesso em 02/09/2020. 

VOCÊ VAI PRECISAR DE: 

 – Caixinha (pode ser de leite ou 
outra que você tiver); 

 – Lã ou papel crepom; 
–  Folha de papel; 

 – Cola, 

 – Tesoura; 
–  Papel sulfite; 

 – Fita crepe ou durex; 

 – Lápis de cor ou canetinha. 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262&%3A~%3Atext=de%20Laban%20(1978)-%2CMOVIMENTO%20CORPORAL%2Cdo%20corpo%20do%20ser%20movente
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262&%3A~%3Atext=de%20Laban%20(1978)-%2CMOVIMENTO%20CORPORAL%2Cdo%20corpo%20do%20ser%20movente
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoche-de-caixa-de-leite-passo-a-passo/

