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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 

04/10/2021 à 28/10/2021 LÍNGUA PORTUGUESA 

NOME DO ALUNO:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fonte da imagem: https://www.istockphoto.com/br/fotos/no-meio-da-estrada acesso em 29/09/2021 

 

1 – ATIVIDADE DE LEITURA:   

                                               OLÁ ESTUDANTES!  

ESTAMOS AMANDO VER OS VÍDEOS E ÁUDIOS QUE VOCÊS ESTÃO ENVIANDO! 

VOCÊS ESTÃO DE PARABÉNS! VAMOS LER NOVAMENTE? 

 

AS PROFESSORAS DOS 4º ANOS ESTÃO AGUARDANDO SUA  PRÓXIMA LEITURA CHEGAR! 

 

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 Substantivo e  verbo – conceito e concordância verbal. 

 Leitura/interpretação de gráfico, diagrama e tabela em um texto.  

 Leitura e interpretação de texto. 

 Produção de texto.  

OBJETIVOS: 

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

 Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de representação de dados e 

informações. 

 Ler textos de diferentes gêneros. 

 Interpretar um texto, retirando dele informações explícitas. 

 Elaborar respostas adequadas as questões apresentadas considerando sua situação comunicativa. 

 

O ESTUDO 
É A ESTRADA 

QUE LEVARÁ VOCÊ  
ONDE DESEJA CHEGAR!!! 

 
Fonte: https://www.frasestop.com/sempre-que-ficar-com-preguica-de-

estudar/?utm_source=pinterest&utm_medium=referral&utm_campaign=Sg_Social Acesso em 29/09/2021 

https://www.istockphoto.com/br/fotos/no-meio-da-estrada
https://www.frasestop.com/sempre-que-ficar-com-preguica-de-estudar/?utm_source=pinterest&utm_medium=referral&utm_campaign=Sg_Social
https://www.frasestop.com/sempre-que-ficar-com-preguica-de-estudar/?utm_source=pinterest&utm_medium=referral&utm_campaign=Sg_Social


NOME COMPLETO: __________________________________________________________________ 2 
 

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: 
 
 
 

A PORTA – VINICIUS DE MORAES 

SOU FEITA DE MADEIRA 

MADEIRA, MATÉRIA MORTA 

NÃO HÁ NADA NO MUNDO 

MAIS VIVA QUE UMA PORTA 

EU ABRO DEVAGARINHO 

PRA PASSAR O MENININHO 

EU ABRO BEM COM CUIDADO 

PRA PASSAR O NAMORADO 

EU ABRO BEM PRAZENTEIRA 

PRA PASSAR A COZINHEIRA                   Fonte da imagem:https://jamilportas.com.br/produto/kit-porta-pivotante-de-madeira-macica-214x108/ 

EU ABRO DE SUPETÃO 

PRA PASSAR O CAPITÃO 

EU FECHO A FRENTE DA CASA 

FECHO A FRENTE DO QUARTEL 

EU FECHO TUDO NO MUNDO 

SÓ VIVO ABERTA NO CÉU! 

 

AGORA VAMOS INTERPRETAR O TEXTO: 

a) QUAL É O TÍTULO DA POESIA? ________________________________________________________  

b) QUEM É O AUTOR? _________________________________________________________________ 

c) DE ACORDO COM O TEXTO, A PORTA É FEITA DE... 
 
(     ) BAMBU 
(     ) AÇO QUE NÃO ENFERRUJA 
(     ) MADEIRA 
(     ) TIJOLOS, IGUAL A CASA. 
 
d) SEGUNDO  A POESIA ACIMA, QUEM PASSA QUANDO A PORTA ABRE DE SUPETÃO? 
 
(     ) O MENININHO 
(     ) O NAMORADO 
(     ) A COZINHEIRA 
(     ) O CAPITÃO 
 

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. 
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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. 

 
– 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.} 
 
 
 
2 - Complete com as palavras que estão em negrito, usando-as no singular ou no plural.  

  

CASA – BONECA – BEXIGA – CADERNO – LIVRO  
  

a) As      estão limpas e arrumadas.  

  

b) A menina gostou da sua                                     nova.  

  

c) Na festa de Beatriz haviam muitas                            coloridas.  

  

d) O    do Marcos é do Ben 10.  

  

e) A professora traz muitos                           para sala de aula.  

 
 

 

3 – Passe as frases para o feminino.  
  

a) Meu filho foi testemunha do acontecido.  

  

  
   

b) O ator atuou muito bem no filme.  
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c) O costureiro fez uma linda roupa.  

  

  
   

d) O réu foi condenado.  

  

  

 
 

  
 
 
4 – Reescreva as frases, trocando o nome destacado por pronomes pessoais: EU, TU, ELE (ELA), 
NÓS, VÓS, ELES (ELAS).  
  

a) O cacique era o líder.  
 

       Ele era o líder. 
  

 

b) Os pássaros voam.  

  
   

 

c) As flores murcharam.  

  
   

 

d) Vitória amava o sol.  

  
   

 

e) As crianças correm.  

  
   

 

f) João não estudou.  

  
   

 

g) Pedro e Marcos são primos.  

  
   

 

h) O menino chorou muito.  
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5 – Leia o conto abaixo e responda as questões.  
  

O árabe e o vizinho  
  

– Esta parede faz sombra – disse um árabe ao seu vizinho.   

– Ainda bem.   

– Não; entenda-me primeiro. Eu estou a queixar-me de que você me rouba o sol com essa 

parede que levantou aqui ao pé da minha casa.   

– Mas neste infinito deserto, meu amigo, luz é o que sobra e sombra é o que falta. Repara 

nos teus animais encostados à parede que eu mandei construir, se não estão satisfeitos?   

Mas o árabe tanto se lamentava e enfurecia que o vizinho resolveu comprar-lhe o terreno, para 

não ter que mandar deitar abaixo a sua pequena moradia. O árabe mostrou-se de acordo e foi com os 

seus animais para um outro ponto distante; porém, dia a dia, morriam dois ou três, com o calor. Uma tarde 

resolveu vender alguns.   

– Por que razão queres tu vender estes animais? – Perguntou o comprador.   

– Porque preciso do dinheiro.   

– E para que é o dinheiro?   

– Para levantar uma parede que me dê sombra – respondeu o árabe a olhar tristemente para 

quatro camelos caídos, quase mortos. . .  

 

Um conto de António Botto  
a) Qual é o título do texto?  

  

R.___________________________________________________________________________ 
  

   

b) Onde se passa a história? Descreva este local.  

  

R.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

c) Qual foi o motivo da discussão entre os vizinhos?  

  

R.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

d) Qual foi a solução encontrada para resolver esse conflito?  

  

R.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

e) O que aconteceu com o árabe no final da história? Porque você acha que isso aconteceu?  

  

R.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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f) Em sua opinião, o que podemos aprender com essa história.  
  

R.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6 – Você sabia que podemos apresentar as informações de um texto em um gráfico, diagrama ou 

tabela? Sabia também qeu isso facilita a leitura e a localização das informações? Observe o texto 
abaixo, leia as informações e  responda as questões: 
 

Brincando com amigos 

Maria é uma menina muito esperta que ama brincar e se divertir com seus amigos.  

Ontem ela convidou seus vizinhos para brincar em sua casa e eles escolheram jogar dados.  

Na primeira rodada Maria fez cinco pontos, Ana fez um ponto a menos que ela e Carlos fez um 

ponto a mais, Letícia pontuou dois pontos, Giovane um ponto e João marcou  três pontos.  

A brincadeira estava animada mas Maria tinha um compromisso e precisava sair.  

Então as crianças combinaram de anotar a pontuação e continuar o jogo no outro dia.  

Maria pensou e resolveu anotar as informações em uma tabela e depois em um gráfico para 

facilitar a leitura das informações.  

Observe como ela fez: 

 

   FONTES:  
1- https://br.pinterest.com/. Acesso em 29/09/2021;  
2- https://acessaber.com.br/. Acesso em 01/10/2020;  
3- https://mundoeducacao.uol.com.br/r. Acesso em 01/10/2020.  

  

AGORA, COMPLETE O GRÁFICO ABAIXO DE ACORDO COM O NÚMERO DE 
PONTOS, QUE CADA CRIANÇA TIROU, NESTA BRINCADEIRA: 

QUAL A DIFERENÇA DE PONTOS ENTRE CARLOS E LETÍCIA? _______ 

https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/
https://acessaber.com.br/
https://acessaber.com.br/
https://mundoeducacao.uol.com.br/r
https://mundoeducacao.uol.com.br/r


NOME COMPLETO: __________________________________________________________________ 7 
 

Faça seus cálculos aqui: 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

4º ANO _____  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10 a 28/10/2021 MATEMÁTICA 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 
   

 

CONTEÚDOS:  
 Operações envolvendo Números Naturais (situações problemas): leitura, interpretação e solução. (cálculo 

mental e prova real). 

 Operações com Números Naturais (+, –, x,:) - do cálculo mental a prova real. 

 Sistema monetário brasileiro – situação-problema. 

OBJETIVOS: 

 Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 

diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

 Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 

estratégias de cálculo. 

 Resolver problemas que envolvam o sistema monetário brasileiro. 
 

 

1 – Minha professora guarda materiais escolares nessas caixas abaixo. Observe. 

 

FONTE DA IMAGEM: www.acessaber.com.br/atividades. Acesso em 02/10/2020. 
 

a) Quantas borrachas há a mais que lapiseiras? 

 
 
 

 
b) Qual é a quantidade de materiais escolares que ela guardou no total? 

 

 

 

 

 

2 – Carlos saiu de São Paulo e foi para Santos. Observe o número que marca no painel do  carro, referente 

aos quilômetros percorridos entre São Paulo e Santos. Qual foi a distância percorrida de São Paulo a 

Santos? 
 

SÃO PAULO SANTOS 
 

FONTE DA IMAGEM: www.acessaber.com.br/atividades. Acesso em 02/10/2020. 

 

http://www.acessaber.com.br/atividades
http://www.acessaber.com.br/atividades
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3 – Luis faz coleção de carrinhos e resolveu guardá-los em uma estante. No primeiro dia  ele guardou 306 

carrinhos. No segundo dia guardou o triplo dessa quantidade. Quantos carrinhos  Luis tem na estante?  

(OBSERVAÇÃO: triplo é a mesma coisa que três vezes mais) 

 

 

 

 

 

 

4 –  Observe o anúncio e responda.    

 
FONTE DA IMAGEM: www.escolakids.uol.com.br. Acesso em 14/10/2020.  

  

a) Comprei um pacote de arroz e uma fralda. Quanto gastei?  

  
  
  
  

b) Paguei com R$ 50,00. Qual foi o meu troco?  

  
  
 
  

5 – Escreva o número 39.642 no quadro de ordens e classes e responda as questões       abaixo. 

  

CLASSE DOS MILHARES CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 

ORDEM 6ª ORDEM 5ª ORDEM 4ª ORDEM 3ª ORDEM 2ª ORDEM 1ª 

Centena de 

milhar 

Dezena de 

milhar 

Unidade de 

milhar 

centena dezena unidade 

 

 

     

 
Quantas ordens ele tem?                                                                                                        Quantas classes ele tem?                                                                                                           Que algarismo ocupa a 5ª ordem?                                                                                               

Em que ordem está o algarismo 6?     

Escreva como se lê esse número?   

 

6 – Escreva o antecessor e o sucessor do número abaixo. 
 

  2.584   
 

Assinale a alternativa que representa esses números. 

 a) 2.484 e 2.684 c) 2.583 e 2.585 

b) 2.574 e 2.594 d) 3.583 e 3.585 
 

 

http://www.escolakids.uol.com.br/
http://www.escolakids.uol.com.br/
http://www.escolakids.uol.com.br/
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TIRANDO A PROVA REAL DAS OPERAÇÕES. 
 

A prova real é uma ferramenta utilizada para verificar se o resultado de uma operação 

matemática está correto. Ela pode ser aplicada em qualquer uma das quatro operações fundamentais: 

adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 
 

7 –  Resolva as operações e tire a prova real das adições. Veja o exemplo: 

FONTE DA IMAGEM: http://bancodeatividades.blogspot.com/2013_04_01_archive.html. Acesso em 30/09/2020 

 

a) 345 + 253 = Prova real: c) 687 + 298 = Prova real: 

b) 425 + 123 = Prova real: d) 48 + 62 = Prova real: 

 

  

8 –  Resolva as operações e tire a prova real das subtrações. Veja o exemplo: 
 

 
FONTE DA IMAGEM: http://bancodeatividades.blogspot.com/2013_04_01_archive.html. Acesso em 30/09/2020. 

http://bancodeatividades.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
http://bancodeatividades.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
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a) 555 – 234 = Prova real: c) 896 – 274 = Prova real: 

b) 785 - 451= Prova real: d) 87 - 59= Prova real: 

 
  

9 –  Resolva as operações e tire a prova real das multiplicações e divisões. Veja os exemplos: 

 

FONTE DA IMAGEM: https://www.estudokids.com.br/prova-real/. Acesso em 29/09/2020. 

 
 

FONTE DA IMAGEM: https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html. Acesso em 29/09/2020. 

https://www.estudokids.com.br/prova-real/
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
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a) 42 x 6 = Prova real: c) 36 ÷ 4 = Prova real: 

b) 35 x 5 = Prova real: d) 56 ÷ 7 = Prova real: 

 

 

10 – Decomponha os números. 

 

 FONTE DA IMAGEM: www.lipitipi.org/. Acesso em 14/10/2020.  

 

FONTES:   
1- https://www.estudokids.com.br/prova-real/. Acesso em 02/10/2020;  
2- https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html. Acesso em 02/10/2020;  
3- http://bancodeatividades.blogspot.com/2013_04_01_archive.html. Acesso em 02/10/2020; 
4- www.acessaber.com.br/atividades/atividadesdemat-u.. Acesso em 02/10/2020; 
5- www.escolakids.uol.com.br. Acesso em 14/10/2020;  
6- www.lipitipi.org/. Acesso em 14/10/2020  

  

http://www.lipitipi.org/
http://www.lipitipi.org/
http://www.lipitipi.org/
https://www.estudokids.com.br/prova-real/
https://www.estudokids.com.br/prova-real/
https://www.estudokids.com.br/prova-real/
https://www.estudokids.com.br/prova-real/
https://www.estudokids.com.br/prova-real/
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
https://pedagogasdapaz.blogspot.com/2018/07/explicacao-prova-real-divisao-e.html
http://bancodeatividades.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
http://bancodeatividades.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
http://www.acessaber.com.br/atividades/atividadesdemat-u..Acesso
http://www.acessaber.com.br/atividades/atividadesdemat-u..Acesso
http://www.acessaber.com.br/atividades/atividadesdemat-u..Acesso
http://www.acessaber.com.br/atividades/atividadesdemat-u..Acesso
http://www.acessaber.com.br/atividades/atividadesdemat-u..Acesso
http://www.escolakids.uol.com.br/
http://www.escolakids.uol.com.br/
http://www.escolakids.uol.com.br/
http://www.lipitipi.org/
http://www.lipitipi.org/
http://www.lipitipi.org/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

4º ANO ___ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10/2021 à 28/10/2021 HISTÓRIA 

   

NOME DO ALUNO:  

    

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:   

 Consequências da intervenção humana no meio natural.  

 Floresta, extrativismo, agricultura (monocultura), mineração.  

 Urbanização. 

OBJETIVOS:  

 Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo, com base na identificação de 

mudanças e permanências ao longo do tempo. 

 Identificar de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

 

 

CONSEQUÊNCIAS DA INTERVENÇÃO HUMANA NO MEIO AMBIENTE – IMPACTO AMBIENTAL  

  

 
  

Impacto é um substantivo masculino que significa choque, colisão, embate. Impacto causa 

alteração, causa mudança, modificação.  

Meio Ambiente é o conjunto de condições naturais e de influências que atuam sobre todos os 

organismos vivos. É o lugar em que vivemos, que nos envolve e nos cerca, nossa sobrevivência depende 

da nossa relação com ele.  

Impacto Ambiental é a alteração no meio ambiente causado por atividades humanas que afetam 

direta ou indiretamente o bem-estar da população e a qualidade e quantidade dos recursos naturais.  

 

Sugestão de vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=IxJ7zhLM0NQ  

  

https://www.youtube.com/watch?v=IxJ7zhLM0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=IxJ7zhLM0NQ
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 Analise as imagens abaixo e as legendas:  

 
    

1- Terras apenas formadas pelos elementos da natureza, sem a presença humana;  

2- Surgem os primeiros humanos que vivem em uma sociedade na qual o sustento é obtido pela caça de 

animais selvagens e coleta de plantas silvestres. Povos nômades;  

3- O surgimento da agricultura fez com que o homem deixasse de ser caçador e coletor para ser um 

manejador da terra e tirar dela o seu sustento. O homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário;  

4- Nessa imagem, o homem que já aprendeu a cultivar os vegetais começa a domesticar os  

animais. Ele deixou de ser caçador para ser agricultor e agora pastor do seu rebanho;  

5- Nessa figura, percebemos que o homem passou a ter uma relação muito mais próxima com a natureza 

e já conseguia modificar o meio ambiente em benefício próprio, foi evoluindo conforme as tecnologias 

foram surgindo;  

6 e 7 - Com a evolução, o homem percebe que ele também tinha o poder de construir. As cavernas e os 

abrigos naturais são substituídos por algo mais sofisticado. Aparecem então as primeiras vilas e povoados. 

O homem aprimorou sua habilidade de construir. Olhe bem a imagem 6 e 7 e compare com a figura 1. 

Esse é o chamado processo de urbanização;  

8 e 9 - Milhares de anos se passaram desde a imagem 1 até a 9. Percebemos que o homem começa a se 

preocupar com o meio ambiente, com o controle climático. E busca uma fuga exobiológica. O que é 

exobiológica? É a ciência que estuda a possibilidade de vida em espaços extraterrestres.  
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Como PROBLEMAS AMBIENTAIS, podemos entender tudo o que prejudica o meio ambiente. 

Ações como a extração (retirada) exagerada de recursos naturais, queimadas, desmatamento, poluição da 

água, solo e ar, são potencializados pelos processos de industrialização, urbanização, agricultura e 

pecuária. Tudo isso, têm causado e aumentado os problemas ambientais no nosso planeta, principalmente 

nos últimos anos, pois a extração de recursos naturais tem aumentado de forma desenfreada e 

inconsciente.  

Atividade 1: Pense e desenhe como você deseja o nosso planeta para o futuro.  
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EXTRATIVISMO 

A medida que a ocupação do território se intensificou, as atividades agropecuárias se expandiram e 
o extrativismo deu lugar a uma verdadeira devastação florestal.  

 
O extrativismo mineral – extração de rochas e minerais da natureza – fornece matéria-prima para 

diversos tipos de indústria. No Paraná, um dos minerais mais abundantes é o calcário, que corresponde a 
50% de toda a extração mineral do estado, em quantidade e em valor. 

O calcário é utilizado na indústria de pisos, azulejos e louças sanitárias, na fabricação de cimento e 
cal e tem aplicação na agricultura, sendo misturado à terra para torna-la mais fértil. Também entra na 
composição de vidro, asfalto, tinta, papel, açúcar, creme dental, sabonete, cosméticos e até mesmo 
produtos alimentares, como manteiga. 

 
A pesca – extrativismo animal – é praticada ao longo da faixa costeira, rica em várias espécies de 

peixes, como sardinha, tainha, merluza e camarão. O Paraná fornece 25% dos peixes pescados no Brasil. 
Destaca-se a produção de camarão, feita com técnicas especializadas e em dimensão industrial. 

 

EXTRATIVISMO MINERAL E O MEIO AMBIENTE 

O extrativismo mineral altera muito o ambiente. Em certos casos, morros inteiros são demolidos 
para a retirada de minérios. Com isso, toda a paisagem se modifica: o relevo, a vegetação e a fauna, pois 
as espécies animais não encontram condições de sobrevivência. 

 
  Atualmente com a ajuda das tecnologias de controle e recuperação ambiental, que já torna possível 
desenvolver atividades mineradoras com menos danos a natureza e para a sociedade. 
 

2. Leia as frases e coloque V para verdadeiro e F para falso: 

a) (  ) Por meio do trabalho o homem interfere na natureza sem alterá-la.  
b) (  ) A natureza é capaz de renovar rapidamente, todos recursos naturais que o homem utiliza.  
c) (  ) Nos últimos anos houve uma intensificação no uso dos recursos naturais.  

d) (  ) Os recursos naturais devem ser explorados e utilizados com consciência.  

e) (  ) O extrativismo mineral não altera muito o ambiento. 
 
REFERÊNCIAS: 

1-https://www.ahoradecolorir.com.br/2017/08/o-extrativismo-geografia-4-ou-5-ano.html  acesso em 25/10/2021. 

2-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.ahoradecolorir.com.br/2017/08/o-extrativismo-geografia-4-ou-5-ano.html
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

4ºANO ____ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10 a 28/10/2021 GEOGRAFIA 
   

NOME DO ALUNO:  
    

 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:   

 Influências culturais: Diferentes origens; formação da cultura local, regional e brasileira.  

 O Estado de São Paulo – paisagens; problemas ambientais e sociais. 

OBJETIVOS:  

 Estudar o processo de constituição da cultura local, regional e nacional. 

 Identificar as paisagens do Estado de São Paulo bem como os problemas sociais e ambientais. 

 

INFLUÊNCIAS CULTURAIS - DIFERENTES ORIGENS; FORMAÇÃO DA CULTURA LOCAL, 
REGIONAL E BRASILEIRA.  

          A CULTURA BRASILEIRA (cultura é aquilo que resulta 
da criação humana, o conjunto de tradições, crenças e 
costumes), assim  como  a FORMAÇÃO  DO POVO  
BRASILEIRO, é vasta e diversa (muito ampla e diferente).  

         Nossos hábitos culturais receberam elementos e 
influências de povos indígenas, portugueses, africanos, 
italianos,  espanhóis, japoneses e muitos outros, devido à 
colonização, à imigração e aos povos que já habitavam as 
terras onde hoje é o Brasil.  

Essa grande variedade de povos, provocou a formação 
de uma cultura plural (variada e diversa).  

As diferenças geográficas (nosso país é muito grande, 
tem clima, vegetação, tipos de solo... bem diferentes) também 
contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse 
plural e diversificado.  

FONTE DA IMAGEM: https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg. Acesso em 04/10/2020.  

  

São elementos da cultura brasileira, entre outros: a música popular, a literatura (técnica de 

compor e expor textos escritos), a culinária, as festas tradicionais nacionais (como o Carnaval), e locais 

(como o Festival de Parintins, no Amazonas).  

  

Observando nossa região, podemos identificar esses elementos culturais, e perceber que 

sofremos influências dos povos que migraram (mudaram, se deslocaram de suas regiões de origem, vindo 

para nosso município) e construíram Bauru e região. Nossos hábitos, costumes e crenças, são diversos, 

mas são influências dos povos que vieram se instalar aqui.  

 Sugestão de vídeo - Quer aprender mais? Assista o vídeo sugerido abaixo: “Brasil – Diversidade Cultural”.  

https://www.youtube.com/watch?v=pDPWIGjVN_k&feature=youtu.be  

 

Atividade 1: Leia as frases e coloque V para verdadeiro e F para falso.  

a) (       ) A Cultura Brasileira é influenciada apenas por indígenas, portugueses e africanos.  

b) (       ) Por ser um país muito grande, o Brasil tem hábitos, crenças e costumes bem diversos.  

c) (       ) Todas as pessoas no nosso país tem os mesmos hábitos culinários.  

d) (       ) A cidade de Bauru tem influência cultural dos grupos que migraram para cá e colaboraram 

na sua edificação.  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-diversidade-cultural-no-brasil.htm
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://beduka.com/blog/wp-content/uploads/2019/07/diversidade-cultural-no-brasil.jpg
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pDPWIGjVN_k&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pDPWIGjVN_k&amp;feature=youtu.be
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O ESTADO DE SÃO PAULO - AS PAISAGENS 

Como você já sabe moramos na cidade de Bauru que pertence ao Estado de São Paulo, 
vamos conhecer algumas caracteríscas de nosso Estado?  

Já estudamos que, PAISAGEM é o conjunto dos elementos que conseguimos observar em um 
lugar, como casas, igrejas, lojas, árvores, rios e pessoas. Também faz parte da paisagem aquilo que 
conseguimos perceber com os outros sentidos além da visão, como audição, olfato e tato.  

Uma paisagem pode revelar a história, a cultura e, entre tantos 
outros aspectos, a economia de uma sociedade. Conservar certas 
paisagens colabora para a valorização da identidade da sociedade que 
nela vive. A paisagem natural (aquela que não se modificou por 
intervenção humana) é indispensável para a proteção do meio ambiente. 
Mas a paisagem humanizada, modificada ou artificial (aquela em que é 
claramente perceptível a intervenção dos homens) em alguns espaços, 
também não pode ser dispensada, uma vez que muitas construções visam 
o bem- estar e propiciam melhores condições para os seus habitantes. É 
preciso haver equilíbrio.                                                             

FONTE DA IMAGEM: https://www.todamateria.  
com.br/paisagem-natural/. Acesso em 20/10/2020.  

O Estado de São Paulo apresenta uma paisagem bem diversificada que vai desde os 
elementos naturais, como montanhas, árvores, cachoeiras etc. Até os elementos humanizados, como 
construções de casas, ruas etc.  

O ESTADO DE SÃO PAULO - PROBLEMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS 
  

A urbanização (crescimento, transformação de uma região rural em urbana) sem planejamento, 
muito comum no Estado de São Paulo, tem como consequência vários problemas. O acúmulo de pessoas, 
e a  falta  de  uma  infraestrutura  (serviços  básicos  indispensáveis,  como abastecimento e distribuição 
de água, energia elétrica, transporte público, coleta de lixo, asfalto etc) que geram transtornos e 
apresentam problemas tanto de caráter social quanto de caráter ambiental.  

O Estado de São Paulo tem uma a grande concentração populacional nas cidades e enfrenta 
diversos problemas sociais, destacam-se: as moradias precárias, ou falta de moradias, desemprego, 
desigualdade social, acesso à saúde e educação, violência,...  

Dentre os problemas ambientais podemos destacar: poluição do ar, poluição das águas, falta 

de áreas verdes, enchentes, desmoronamentos,...  

Atividade 1:  

a)) Leia as frases e coloque V para verdadeiro e F para falso:  

 (  ) O Estado de São Paulo apresenta uma paisagem bem diversificada.  

 (  ) A paisagem natural é desnecessária para a proteção do meio ambiente.  

        (      ) É preciso haver equilíbrio entre a paisagem natural e a humanizada 

 

 
FONTE DA IMAGEM: http://www.arionaurocartuns.com.br/ . Acesso em 20/10/2020.  

    
FONTES:   

1 – https://escolakids.uol.com.br/geografia/paisagem.htm .Acesso em 18/10/2020;  
2 – https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/. Acesso em 18/10/2020;  
3 – https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm. Acesso em 18/10/2020.  

  

  

b) Observe a imagem ilustrativa e  responda:   

Quais problemas sociais, presentes no Estado de São Paulo,  

você consegue identificar nesta imagem?   

  
  

  

E quais problemas ambientais você consegue perceber?   

  

https://www.todamateria.com.br/paisagem-modificada/
https://www.todamateria.com.br/paisagem-modificada/
https://www.todamateria/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abastecimento_p%C3%BAblico_de_%C3%A1gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://www.arionaurocartuns.com.br/
http://www.arionaurocartuns.com.br/
http://www.arionaurocartuns.com.br/
http://www.arionaurocartuns.com.br/
https://escolakids.uol.com.br/geografia/paisagem.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/paisagem.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/paisagem.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/paisagem.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/paisagem.htm
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-paisagem/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-urbanizacao.htm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

4º ANO _____  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10 a 28/10/2021 CIÊNCIAS 
   

NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:   

 Higiene pessoal. 

 A saúde da mente: sono e lazer. 

OBJETIVOS:  

 Compreender que os hábitos de higiene são essenciais para se manter saudável. 

 Refletir sobre a importância do sono e do lazer para a saúde mental. 

HIGIENE PESSOAL 

Manter hábitos de higiene é uma forma de cuidar da saúde do corpo e evitar doenças.  
Alguns hábitos simples contribuem para a limpeza do corpo. Tomar banho diariamente, escovar 

os dentes depois das refeições e antes de dormir, manter as unhas limpas e cortadas, lavar as mãos 
depois de ir ao banheiro e também antes de comer ou pegar alimentos.  
 
1 - Complete com as ações que encontrou na cruzadinha. 

 
1 –  _____________________ banho todos os dias é importante para a saúde.  

2 – ________________ as unhas evita juntar sujeiras que provocam doenças.  

3 – ______________________ as mãos é importantíssimo nessa época da pandemia.  

4 - ________________cedo todos os dias nos traz saúde.  

5 - _________________-se com alimentos limpos e bem preparados é muito saúdavel.  

6 - _______________ os dentes contribui para não termos cáries.  

7 - _________________ os cabelos além de nos deixar bonitos ajuda a afastar parasitas.  
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Leia poesia abaixo, com ela você vai aprender um pouco mais sobre a importância de manter bons 

hábitos de higiene:  
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A SAÚDE DA MENTE - SONO E LAZER 

  
Precisamos ficar atentos com a nossa saúde e, para isso, nada é mais importante do que 

descansar. Tanto a mente como o corpo precisam dessas horas “sagradas” de sono e relaxamento, para 

deixar o organismo com energia e mais animado na hora de acordar.  

As atividades de lazer são formas de divertimento, descanso ou desenvolvimento que podem 

trazer inúmeros benefícios, não só para saúde física como para saúde mental e psicológica, que são tão 

importantes para a saúde como um todo.  

1 – Encontre no diagrama as palavras em destaque no quadro abaixo.  

 

 
 

 
 
 FONTES:  

  
 1 -  https://br.pinterest.com. Acesso em 30/09/2020.  

2 -  https://brasilescola.uol.com.br/saude/importancia-sono.h. Acesso em 20/10/2020;  

3 -  http://3.bp.blogspot.com/-nA951Mi4uBc/UVQWFR7vL7. Acesso em 20/10/2020;  

4 -  https://www.infoescola.com/sociologia/lazer/. Acesso em 20/10/2020.  

5 - https://atividadesparaeducadores.blogspot.com/2017/04/texto-habitos-de-higiene.html 

 

 

 

 

 

 

  

https://br.pinterest.com/
https://br.pinterest.com/
https://brasilescola.uol.com.br/saude/importancia-sono.h
https://brasilescola.uol.com.br/saude/importancia-sono.h
https://brasilescola.uol.com.br/saude/importancia-sono.h
https://brasilescola.uol.com.br/saude/importancia-sono.h
https://brasilescola.uol.com.br/saude/importancia-sono.h
http://3.bp.blogspot.com/-nA951Mi4uBc/UVQWFR7vL7
http://3.bp.blogspot.com/-nA951Mi4uBc/UVQWFR7vL7
http://3.bp.blogspot.com/-nA951Mi4uBc/UVQWFR7vL7
http://3.bp.blogspot.com/-nA951Mi4uBc/UVQWFR7vL7
http://3.bp.blogspot.com/-nA951Mi4uBc/UVQWFR7vL7
http://3.bp.blogspot.com/-nA951Mi4uBc/UVQWFR7vL7
https://www.infoescola.com/sociologia/lazer/
https://www.infoescola.com/sociologia/lazer/
https://www.infoescola.com/sociologia/lazer/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU    
Secretaria Municipal da Educação 

EMEF “Profª Claudete da Silva Vecchi” 

   

   

4ºANO ____ 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

04/10 a 28/10/2021 EDUCAÇÃO FÍSICA 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

 

 

   

UNIDADE TEMÁTICA : 

 LUTAS  

OBJETO DE CONHECIMENTO:  

 JOGOS DE LUTAS DE MATRIZ AFRO-BRASILEIRA  

  

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

 JOGOS DE LUTAS DE MATRIZ AFRO-BRASILEIRA;  

 CONCEITOS DE RAÇA, RACIAL, ETNIA, AFRO-BRASILEIRA, CULTURA ETC.  

  

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  

 (EF04EF16) VIVENCIAR, FRUIR E RECRIAR JOGOS DE LUTAS DE MATRIZ AFRO- 
BRASILEIRA. 

 

 

JOGOS DE LUTAS DE MATRIZ AFRO-BRASILEIRA 
  

Atualmente, as rodas de capoeira estão em todos os lugares: ruas, praças, academias, 

parques e praias. Sempre acompanhadas de muita ginga, cantos, palmas e do som envolvente dos 

seus vários instrumentos. Observem as figuras desses instrumentos:  
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CAXIXI  

Atividade 1: Vamos construir o instrumento “Caxixi” e acompanhar uma música.  
 
 
 

 

 

Materiais:  

 

 01 garrafinha pet pequena;  

 arroz, milho, feijão ou pedrinhas pequenas;  

 um pedaço pequeno de arame (peça ajuda a um 

adulto ou pode adaptar com lã ou barbante).  

 

 

 

Modo de fazer:  

 

Coloque o feijão (ou o que escolheu) dentro da garrafinha e feche com a tampa.  

Em seguida, faça um anel na garrafa de forma que consiga segurá-la no dedo.  

 
 
Se preferir, acesse o site abaixo para ajudá-lo a construir!  
 

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

 

 

Após a construção do seu instrumento, tente acompanhar a música com o som do Caxixi que você 
acabou de construiu. Acesse o link da música “Peixe vivo”, da Palavra Cantada.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4  

  

FONTES:  
 1-  Atividades elaboradas pelos professores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=puWxKAVRLAc
https://www.youtube.com/watch?v=puWxKAVRLAc
https://www.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4
https://www.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4


PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Secretaria Municipal da Educação 

EMEF "Claudete da Silva Vecchi" 

4º ANO 
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 

BLOCO 1  (4º bimestre) ARTE 

NOME DO ALUNO:_______________________________ TURMA: ____________ 

 

EIXO/LINGUAGEM DA ARTE: ARTES VISUAIS E MÚSICA 

CONTEÚDOS ESSENCIAIS: 

Artes Visuais: A tridimensionalidade nas diferentes representações visuais. 

 Música:. Fontes sonoras na tridimensionalidade dos ambientes. 

EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM: 

ARTES VISUAIS: Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

MÚSICA: Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS CONHECER A INSTALAÇÃO INTERATIVA DE  ERNESTO NETO: 

 
Dengo, instalação de Ernesto neto, no museu de Arte 

Moderna de São Paulo, 2010. 

A arte constrói um lugar! Mas será que ela pode 

inventar um lugar novo, que nasce na imaginação 

do artista? 

 

1) O que você vê na imagem ao lado? 
_______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 
Esta obra é uma instalação, um tipo de arte feita 

para ocupar um ambiente específico e que permite 

a interação do público. 

 

Você já imaginou entrar em uma obra de arte? Fazer parte dela? 

Ouvir os sons que ela tem, sentir os cheiros, tocar, ver bem de pertinho? 

Assim é uma instalação. O artista utiliza um espaço grande, como uma 

sala, e nela organiza objetos, elementos, imagens, vídeos, até sons e 

aromas. Pode ter o que o artista imaginar, não tem limites. Essa arte então 

nos permite estar dentro dela, e compreender mais profundamente o que 

ela quer dizer. 

Mas ela não dura para sempre. É necessário fotografar e filmar para 

ter um registro. 

 

 

 

Olá pessoal, tudo bem?  

Vamos começar o quarto e último bimestre, como vocês já 

sabem estamos estudando até aqui artes bidimensionais (2D) e 

tridimensionais (3D). Como 2D temos o desenho, a pintura, a fotografia, 

o cinema 2D. Como 3D temos a escultura, dobradura, móbile, maquete, 

cinema 3D, e muitos outros. Hoje vamos conhecer mais um tipo de arte 

3D, chamada “instalação”. 

 

 



SAIBA MAIS sobre o artista Ernesto Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Todo som é produzido quando algo é vibrado, então provoca ondas sonoras (invisíveis). A corda 

de um violino, o ar soprado em uma flauta, um tambor tocado, a voz... Então o som se espalha até que 

essas ondas sonoras cheguem aos nossos ouvidos. Assim: 

 

Você já percebeu como o som muda de acordo com o lugar em que a gente está? Por exemplo, 

quem não gosta de cantar no chuveiro? Parece que temos um vozeirão, não é? Quando o banheiro é 

revestido por azulejos, as ondas sonoras batem na parede e aumentam a intensidade do som. Isso faz 

com que a voz pareça muito mais potente do que é. Além disso, devido à reverberação, mais conhecida 

como "ECO", a voz se mantém por mais tempo no ar.  

Agora, se estivermos em um local aberto, as ondas sonoras não tem muito onde bater e se 

espalham mais rapidamente, sendo necessário um esforço maior, ou até mesmo equipamentos como 

caixa de som, para que o som possa ser bem ouvido. 

Os estúdios de gravação de música são construídos de forma especial, para que os sons gravados 

não tenham nenhuma interferência de outros sons e barulhos.  

Os lugares próprios para apresentações, como os teatros, são construídos de uma forma que os 

sons produzidos no palco sejam ouvidos por todos da plateia. Veja na próxima foto: 

 

Se puder, assista:  Museu Vivo: Ernesto Neto 
https://youtu.be/ZZmJchHWpDw  

 

O artista brasileiro Ernesto Neto criou  a obra Dengo para convidar o público a se 

encontrar e a conviver. 

Ela é formada de diversas ilhas de convivência que “escorrem” do teto, criando 

diferentes possibilidades de interação coletiva. Por exemplo: uma sala de música em que 

qualquer um pode dar um show e uma coleção de cheiros e perfumes! 

A estrutura é feita de crochê, um dos modos de trançar fios para criar tecidos. A obra 

de Ernesto Neto é interativa, pois permite que o público estique os pendentes, sentem-se 

sobre as gotas de tecido ou sinta seus perfumes. 

Para Ernesto Neto, o mundo precisa de carinho, dengo. Por isso em seu trabalho, o 

artista cria obras que se transformam em lugares cheios de aconchego, feitas com materiais 

macios e delicados. 

 

Agora  que você já sabe o que é uma instalação, vamos falar 

de música! 

Na última aula sobre música estudamos sobre as ondas sonoras. 

Você se lembra? Vamos recordar 

 



 

  Forros de madeira e  

placas acústicas.  

 

Esses materiais ajudam que o som seja bem 

distribuído e ouvido no lugar. 

 

 

 

Imagem retirada do site: https://blog.owa.com.br/3-materiais-que-garantem-otima-absorcao-acustica-a-teatros-e-auditorios/ 

(acesso em 19/10/2020) 

 

Aqui em nossa cidade temos o Parque Vitória Régia. Você já foi lá? Sabia que aquelas 
placas no fundo do palco foram construídas para ajudar o som a ser ouvido por todos? As ondas 
sonoras batem ali e voltam para a plateia. A água em volta também ajuda nisso. Veja as fotos:  

 

   
Parque Vitória Regia (vazio)                               Parque Vitória Regia (em um show) 

 
Imagens do Parque retiradas do site: https://pt.foursquare.com/v/parque-vit%C3%B3ria-r%C3%A9gia/4dd98a97ae60680f153aca3e (acesso em 

19/10/2020) 
ATIVIDADES 

1 – Vamos experimentar usar nossas mãos como barreira para as ondas sonoras. Coloque as mãos em 

forma de concha sobre a boca, como está no desenho abaixo (pode pintar se quiser), cante ou emita um 

som longo (exemplo: aaaaaaaaaaaaaaaaaa...). Agora tire as mãos e continue a fazer o som. Percebeu a 

diferença? 

           (    ) não vi diferença            (     ) sim percebi a diferença 

Imagem retirada do site: https://www.istockphoto.com/br/vetor/boca-aberta-e-a-m%C3%A3o-em-concha-ao-lado-da-

ilustra%C3%A7%C3%A3o-vetorial-gm649750938-121142519 (acesso em 19/10/2020) 

 

https://blog.owa.com.br/3-materiais-que-garantem-otima-absorcao-acustica-a-teatros-e-auditorios/
https://pt.foursquare.com/v/parque-vit%C3%B3ria-r%C3%A9gia/4dd98a97ae60680f153aca3e
https://www.istockphoto.com/br/vetor/boca-aberta-e-a-m%C3%A3o-em-concha-ao-lado-da-ilustra%C3%A7%C3%A3o-vetorial-gm649750938-121142519
https://www.istockphoto.com/br/vetor/boca-aberta-e-a-m%C3%A3o-em-concha-ao-lado-da-ilustra%C3%A7%C3%A3o-vetorial-gm649750938-121142519


2 – Vamos experimentar o som no banheiro.  Em seu próximo banho, solte a voz e preste atenção na sua 

performance! Conte aqui como ficou a sua voz cantando no chuveiro: 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________. 
 

3 – Desenhe o nosso Parque Vitória Régia, aqui de Bauru. Pense em uma instalação interativa no 
palco, ou seja, as pessoas poderão interagir e participar da obra de arte pensada; explore o ambiente 
aberto do anfiteatro e pense nos materiais escolhidos  para compor a obra. Não esqueça de dar um 
título e pintar sua idéia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1 –Livro didático Àpis, 4º ano, 2017, Eliana Pougy e André Vilela. 

 http://opcaopm.blogspot.com/2014/06/por-que-e-bom-cantar-no-chuveiro.html 

 2 - https://blog.owa.com.br/3-materiais-que-garantem-otima-absorcao-acustica-a-teatros-e-auditorios/ 

 3 - https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2008/12/638253-anfiteatro-grego-inspirou-arquiteto.html 
 

 1 – Livro didático “Liga Mundo” 4º ano. 2018.Caio Paduan, Rafael Presto, Valquíria Prates. Editora Saraiva. 

 2 - http://www.montesclaros.mg.gov.br/agencia_noticias/2015/nov-15/not_18_11_15_4597.php 

 3 - http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,ERT324797-17180,00.html 

 4 - https://www.uceff.edu.br/uceff/itapiranga/noticias/interven-o-art-stica-na-categoria-de-instala-o-exposta-nos-corredores-da-institui-o 

 

https://blog.owa.com.br/3-materiais-que-garantem-otima-absorcao-acustica-a-teatros-e-auditorios/
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2008/12/638253-anfiteatro-grego-inspirou-arquiteto.html
http://www.montesclaros.mg.gov.br/agencia_noticias/2015/nov-15/not_18_11_15_4597.php
https://www.uceff.edu.br/uceff/itapiranga/noticias/interven-o-art-stica-na-categoria-de-instala-o-exposta-nos-corredores-da-institui-o
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4º ANO ___  
PERÍODO LETIVO COMPONENTE CURRICULAR 
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NOME DO ALUNO:  
    

CONTEÚDOS ESSENCIAIS:  

 Animais da fazenda - cow, pig, horse, duck, sheep, chicken. 

 Lugares e estabelecimentos da cidade -  square, bus stop, police station, gas station, museum, park, 
hospital. 

 

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?). 

HOJE VAMOS APRENDER OS NOMES DE ALGUNS ANIMAIS DA FAZENDA QUE 

EM INGLÊS SÃO OS FARM ANIMALS. OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E O 

NOME DE CADA FARM ANIMAL EM INGLÊS:  

 

 



 

ATIVIDADES 

1) AGORA QUE VOCÊ JÁ APRENDEU O NOME DOS FARM ANIMALS, VAMOS PRATICAR ESSE 
VOCABULÁRIO! LIGUE O NOME DE CADA UM A SUA IMAGEM CORRETAMENTE:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ENCONTRE OS FARM ANIMALS NO WORD SEARCH (CAÇA-PALAVRAS) ABAIXO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJE TAMBÉM VAMOS CONHECER OS NOMES DE ALGUNS LUGARES OU LOCAIS NA CIDADE 

QUE EM INGLÊS SÃO OS PLACES IN THE CITY.  OBSERVE ABAIXO ALGUNS LOCAIS E SEUS 

NOMES EM INGLÊS: 

 

PLACES IN THE CITY 

     

                

 

    SQUARE                  BUS STOP         POLICE STATION           PARK            

       

 

 

GAS STATION        MUSEUM              HOSPITAL             SCHOOL 

                                   

ATIVIDADES 

 

1) ESCREVA O NOME CORRETO EM CADA LOCAL: 

           

 

________________     ______________________     _______________    __________________ 



 

 

    

 

________________________   ___________________________  _________________________ 

 

2) LIGUE O NOME CORRETO COM A SUA TRADUÇÃO:  
 

SQUARE       PARQUE 
 
 
BUS STOP      DELEGACIA DE POLÍCIA 
 
 
POLICE STATION     PRAÇA 
 
 
GAS STATION      HOSPITAL 
 
 
MUSEUM       PONTO DE ÔNIBUS 
 
 
PARK       POSTO DE COMBUSTÍVEL 
 
 
HOSPITAL       MUSEU 

 

 

 

DICAS DE VÍDEOS SOBRE O ASSUNTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SxcFXDeH4uU 

https://www.youtube.com/watch?v=dCIwO1flbAg   

https://www.youtube.com/watch?v=bR2m6whQv88 

 

REFERÊNCIAS: Google Imagens 

https://www.allkidsnetwork.com/worksheets/animals/farm/farm-animals-matching.asp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
https://www.youtube.com/watch?v=dpnUYVezBVw
https://www.youtube.com/watch?v=SxcFXDeH4uU
https://www.youtube.com/watch?v=dCIwO1flbAg
https://www.youtube.com/watch?v=bR2m6whQv88%20
https://www.allkidsnetwork.com/worksheets/animals/farm/farm-animals-matching.asp

