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ESCOLA:  

ALUNO(A):  

ANO/SÉRIE: 4º ANO 

 

CADERNO DE ATIVIDADES 
 

Anos Iniciais 
 

ATIVIDADES PARA:  

15/06/2020 a 03/07/2020 

 

ENTREGA DA APOSTILA: 06/07/2020 

 

 

 

BELA VISTA DO TOLDO 

2020 

 

RECADO AOS QUERIDOS PAIS OU RESPONSÁVEIS... 

 

AS ATIVIDADES ENVIADAS A SEU FILHO DEVIDO A PANDEMIA CORONA VIRUS / 

COVID-19 SÃO PROPOSTAS CONFORME OS CONTEÚDOS DE CADA TURMA E OS 

PROFESSORES ORGANIZARAM GRUPOS NO WHATSAPP PARA TIRAR DÚVIDAS 

SOBRE AS ATIVIDADES. TODOS OS CONTEÚDOS ABORDADOS NAS APOSTILAS VÃO 

SER REFORÇADOS PELOS PROFESSORES QUANDO AS AULAS VOLTAREM AO 

NORMAL. 

O OBJETIVO DAS ATIVIDADES É PROPOR MOMENTOS DE ESTUDO PARA QUE 

SEU FILHO CONTINUE EXERCITANDO SEUS CONHECIMENTOS, MESMO ESTANDO 

AFASTADOS DA ESCOLA. 

ENTÃO, NÃO FAÇA AS ATIVIDADES DE SEU FILHO, SOMENTE OS AJUDE. 

ELES PRECISAM PENSAR, LER, INTERPRETAR E FAZER CÁLCULOS. 

ELES SÃO CAPAZES!!! 
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ROTINA DAS ATIVIDADES POR DIA/DISCIPLINA 

 

A rotina foi organizada para que os alunos realizem atividades em todos os dias 

da semana (segunda a sexta), assim como no ambiente escolar. 

 
PRIMEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
15/06 

Terça-Feira 
16/06 

Quarta-Feira 
17/06 

Quinta-feira 
18/06 

Sexta-Feira 
19/06 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Interpretar o texto A 
alimentação no 
mundo 
 
GEOGRAFIA  
- Ler o texto sobre a 
alimentação no 
mundo 

MATEMÁTICA 
- Construir um 
gráfico com as 
preferências 
culinárias da 
família 
 
HISTÓRIA 
- Pesquisar as 
comidas típicas 
da origem de sua 
família  

CIÊNCIAS  
- Construir uma 
pirâmide 
alimentar em 3D 
 
ENSINO 
RELISOSO 
- Mobilizar 
princípios e 
valores para todos 
no seu cotidiano. 
 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Elaborar um 
cardápio saudável 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Pesquisar e 
identificar jogos de 
tabuleiro. 

MATEMÁTICA  
- Trabalhar cálculo 
através de receitas 
 
ARTE 
- Despertar o 
interesse das 
crianças pelos 
costumes das 
festas juninas, 
estimulando sua 
criatividade para 
criar. 

 
SEGUNDA SEMANA 

Segunda-Feira 
22/06 

Terça-Feira 
23/06 

Quarta-Feira 
24/06 

Quinta-feira 
25/06 

Sexta-Feira 
26/06 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e cantar a 
música A grama foi 
crescendo 
 
GEOGRAFIA  
- Plantar uma 
semente como meio 
de conservação 
ambiental 

MATEMÁTICA 
- Construir um 
gráfico 
 
HISTÓRIA  
- Ler a história das 
embalagens e 
confeccionar uma 
sacola reutilizável 

CIÊNCIAS  
- Construir com 
recicláveis as 
latas de 
separação de lixo 
 
ENSINO 
RELISOSO 
- Mobilizar 
princípios e 
valores para todos 
no seu cotidiano. 
 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Ler ou cantar a 
música O lixo que 
você joga no lixo 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Identificar regras 
de jogos de 
tabuleiro. 

MATEMÁTICA  
- Trabalhar cálculos 
com situações de 
seu cotidiano 
 
ARTE 
- Despertar o 
interesse das 
crianças pelos 
costumes das 
festas juninas, 
desenvolvendo 
ritmo e compasso. 

 
TERCEIRA SEMANA 

Segunda-Feira 
29/06 

Terça-Feira 
30/06 

Quarta-Feira 
01/07 

Quinta-feira 
02/07 

Sexta-Feira 
03/07 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 
- Trabalhar a 
linguagem como 
forma de 
agradecimento 
 
GEOGRAFIA  
- Ler o texto 
informativo dos 
dados atuais do 
Covid 19 no mundo e 
nas regiões 
brasileiras. 

MATEMÁTICA 
- Analisar a 
carteirinha de 
vacinação e 
construir tabela 
das vacinas já 
tomadas 
 
HISTÓRIA  
- Ler o texto a 
História da vacina 

CIÊNCIAS  
- Confeccionar um 
cartaz sobre a 
importância da 
vacina 
 
ENSINO 
RELISOSO 
- Valorizar o 
começo da 
história de vida, 
onde cada um tem 
a sua. 
 

LINGUA 
PORTUGUESA 
- Ler e interpretar o 
texto De sol a sol 
 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 
- Identificar como o 
jogo de Xadrez 
pode auxiliar no 
desenvolvimento 
escolar. 

MATEMÁTICA  
- Calcular o gasto 
de energia através 
das atividades 
físicas realizadas 
 
ARTE 
- Desenvolver a 
imaginação, a 
criatividade e a 
concentração no 
processo de 
criação de desenho 
livre. 
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DIA: 15/06/2020 

 

GEOGRAFIA 

 

Leitura do texto: A alimentação no mundo 

             

A alimentação é fator primordial na rotina diária da humanidade, não apenas 
por ser necessidade básica de nutrir o organismo, dando força e energia,  mas 
também porque a sua obtenção tornou-se um problema de saúde pública, uma vez 
que o excesso ou falta podem causar doenças. Através da evolução histórica da 
alimentação mundial verifica-se que gastronomia, recursos, hábitos e padrões 
alimentares, são aspectos importantes que nos auxiliam a refletir sobre a 
complexidade e a magnificência que permeiam as relações entre os diversos países. 
Quando se fala em alimentação não há como não pensar na consequência da falta da 
mesma: a fome. Problema de extrema gravidade que atinge milhões de pessoas em 
todo o mundo.  

As desigualdades econômicas e sociais têm impossibilitado que as populações, 
principalmente de países em desenvolvimento tenham acesso à alimentação. É 
importante perceber a emergência de decisões políticas que priorizem o 
desenvolvimento econômico através de uma melhor distribuição de renda e de uma 
política agrícola, auxiliadas por novas tecnologias. Através do estudo da gastronomia 
mundial é possível conhecer não apenas a arte de cozinhar e o prazer de comer, mas 
também a sua relação com os recursos alimentares disponíveis, pois as condições 
naturais de vida são extremamente variadas: influência da latitude, natureza dos 
solos, proximidade do mar, clima, etc. 

Esses hábitos fazem parte da cultura e do poder econômico de um povo além 
de serem de primordial importância para a análise do comportamento alimentar de 
determinado grupo populacional. A distribuição de alimentos é bastante desigual no 
mundo, e afeta de forma importante os padrões de consumo de uma população. São 
evidentes as diferenças na distribuição de alimentos nos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, o que deixa claro a relevância do fator político econômico, assim 
como as diferenças dentro do próprio país. Nos países desenvolvidos há uma 
abastada oferta de alimentos, porém, o consumo sob o ponto de vista nutricional, nem 
sempre é adequado, podendo ocorrer excessos, ao mesmo tempo, as populações dos 
países em desenvolvimento convivem com a escassez de alimentos e não dispõem 
de recursos educativos, ambientais e até financeiros para obtenção dos mesmos, 
tendo como consequência a fome e/ou subnutrição.  

Uma pesquisa pela Oxfam, organização humanitária britânica, classificou o 
Brasil como 25º melhor lugar do mundo para se alimentar. No primeiro lugar do ranking 
ficou a Holanda, seguida de França e Suíça.O último colocado é Chade, na África. 
Os cientistas levaram em conta se as regiões possuem alimento suficiente para a 
população, se as pessoas têm dinheiro para comprar comida e se o alimento 
disponível é de boa qualidade. A Holanda assumiu o primeiro lugar por ter preços 
baixos e baixo índice de diabetes. O país também possui melhor diversidade 
nutricional do que os vizinhos europeus. 

No top 12 aparecem ainda Áustria, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Austrália, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal. No entanto, esses países não se destacaram 
em todas as categorias do levantamento. A Holanda, por exemplo, possui alto nível 
de obesidade, assim como a Austrália. 
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Já na parte inferior do ranking, aparecem ainda países como Angola, Etiópia, 
Madagascar e Iêmen. Em Chade, país que ocupa a última posição, a comida é cara, 
tem pouco valor nutritivo e não é preparada com as condições ideais de higiene. No 
país, uma em cada três crianças está abaixo do peso. 

A pesquisa apontou ainda que a comida mais barata do mundo é encontrada 
nos Estados Unidos. A mais cara, em Angola. O país com maior qualidade dos 
alimentos é a Islândia, e a menor, Madagascar. A Arábia Saudita tem a maior taxa de 
diabetes e o país com o maior problema de obesidade é o Kuwait. Ao final da 
pesquisa, a Oxfam elaborou uma lista de ações para resolver alguns problemas de 
alimentação. Entre as medidas propostas está o investimento em agricultura em 
pequenas propriedades e uma melhor regulação dos preços. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Com referência ao texto acima A ALIMENTAÇÃO NO MUNDO, responda: 

1- Por que a alimentação é tão importante para nosso organismo? 

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

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

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

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

2- Em relação a alimentação, qual é o maior problema enfrentado por milhões de 

pessoas no mundo? 

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

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

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

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

3- Qual a diferença e possíveis problemas no tipo de alimentação em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento? 

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

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

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

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

4- Segundo uma pesquisa realizada pela Oxfam, qual a classificação mundial do Brasil 

na questão de alimentação saudável?  

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

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

5- Você considera essa classificação boa? Por que? 

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

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

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

6- Qual país ocupou o primeiro lugar com melhor alimentação no mundo? 

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

....................................................................................................................................... 
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7- Qual país ocupa a última classificação? 

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

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

8- O que leva esse país ocupar a última classificação? 

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

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

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

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

 

DIA: 16/06/2020 

HISTÓRIA 

Nesta atividade você deverá pesquisar com seus pais sobre a sua origem (polonesa, 

italiana, ucraniana, alemã, portuguesa, entre outras)  e as comidas típicas de cada 

origem de sua família. Anotar no espaço abaixo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATEMÁTICA 

Depois da atividade de entrevistar os pais sobre as comidas típicas de suas origens, 

você deverá fazer uma votação na sua família para saber dos gostos de cada um. Em 

seguida montar um gráfico simples com a sua pesquisa. 

Seria muito interessante vocês fazerem a receita ganhadora da votação. 
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DIA: 17/06/2020 

CIÊNCIAS 

PIRÂMIDE ALIMENTAR 

Quando pensamos em adotar uma alimentação saudável logo nos vem à cabeça o 

questionamento de por onde começar. Por isso, conhecer a pirâmide alimentar é 

uma ótima forma de se orientar; ela indica quais são os alimentos que possuem 

os nutrientes essenciais para o nosso dia a dia, promovendo a saúde e nos 

prevenindo de doenças. 

 

ATIVIDADE.  

Nesta atividade você terá que construir uma pirâmide, pode ser com madeiras, 

bambus, papelão ou outro material disponível, como na imagem abaixo. Os alimentos 

poderão ser com embalagens vazias, recortes ou modeladas com argila ou massinha 

de modelar.  

SEJA CRIATIVO! 
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Atividade para ser enviada no retorno às aulas. 

 

 
 
 
 
ENSINO RELIGIOSO 17/06/2020 e 24/06/2020 
ALUNO(A):_____________________________________________________4°ANO 
 
OBJETIVO: Mobilizar princípios e valores para todos no seu cotidiano. 
 
TEXTO: HUMILDADE 

 
Ser humilde é: 
Ser paciente, 
Prestativo, 
Interessado, 
Alegre, 
Verdadeiro. 
Uma pessoa humilde, não inveja o outro, não é orgulhosa, não é inconveniente, não 
busca somente os seus interesses. 
Uma pessoa humilde é reverente, sabe respeitar, sabe ouvir e falar na hora certa. 
Uma pessoa humilde é rica em sabedoria, é submissa da verdade, sabe que o amor: 
desculpa, 
Crê, espera e suporta. 
 
1-FAÇA A LEITURA DO TEXTO: 
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Após a leitura pesquise no dicionário as seguintes palavras e escreva o 
significado delas. (quem não possuir dicionário, pode pedir ajuda para os pais ou 
responsáveis, ou pesquisar na internet): 
 
a) Humilde   b) paciente   c) prestativo   d) interessado  
e) alegre    f) inconveniente      g) sabedoria     h) inveja 
 i) verdadeiro   j) respeito    k) reverente             l) rica  
 
a)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

f)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

g)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

h)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

i)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

j)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

k)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

l)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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DIA: 18/06/2020 

PORTUGUÊS. 

Elaborar um cardápio diário (café, almoço e janta) que você considera saudável, 

seguindo as orientações da pirâmide alimentar. 

 

CAFÉ DA MANHÃ: 

 

 

 

 

ALMOÇO: 

 

 

 

 

 

JANTAR: 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
18/06/2020 
 

- Pergunte a seus familiares, amigos ou vizinhos se eles conhecem algum jogo de 
tabuleiro. Quem tiver acesso, pode pesquisar na internet os jogos de tabuleiros 
existem e mais conhecidos.  
Descreva nas linhas abaixo os jogos de tabuleiro que encontrou durante a pesquisa: 
........................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................  
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DIA:19/06/2020 

MATEMÁTICA 

Nesta atividade você, junto com um adulto de sua família, deverá fazer uma receita 

de alimentação saudável. Você deverá anotar a quantidade certa de ingredientes e 

depois responder as questões abaixo: 

RECEITA DE:__________________ 

INGREDIENTES: 

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

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

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

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

MODO DE PREPARO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Agora responda. 

1 -  Quantas porções (pedaços) rendeu a sua receita? 

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

2 - Se você tivesse que dobrar a receita, qual a quantidade de ingredientes 

necessários? 

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

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

3 - E se fosse fazer a metade? 

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

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

4 - Qual a quantidade de ingredientes necessários para fazer uma receita e meia? 

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

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

5- Quantas porções daria uma receita e meia? 

.................................................................................................................... 
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ARTE  
19/06/2020 
 
ARTE – ATIVIDADE FESTAS JUNINAS 
OBJETIVO: Despertar o interesse das crianças pelos costumes das festas juninas, 
estimulando sua criatividade para criar. 
 
FAÇA UM COLORIDO BEM BONITO, OU UMA COLAGEM COM PAPEIS 
COLORIDOS NO DESENHO ABAIXO. CAPRICHE NO SEU ESPANTALHO: 
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DIA: 22/06/2020 

LINGUA PORTUGUESA 

Leia ou cante a música com atenção!!! 

A Grama Foi Crescendo 

Patati Patatá 

No meu quintal (no meu quintal) 
Tinha um buraquinho (tinha um 
buraquinho) 
Ele era o mais bonito (ele era o mais 
bonito) 
Que você já viu (que você já viu) 
 
E a grama foi crescendo por todos os 
lados, sem parar 
 
Nesse buraquinho (nesse 
buraquinho) 
Plantei uma árvore (plantei uma 
árvore) 
E ela era a mais bonita (e ela era a 
mais bonita) 
Que você já viu (que você já viu) 
 
A árvore no buraco 
O buraco no chão 
E a grama foi crescendo por todos os 
lados sem parar 
 
Em cima da árvore (em cima da 
árvore) 
Havia um galho (havia um galho) 
O mais lindo galho (o mais lindo 
galho) 
Que você já viu (que você já viu) 
 
O galho na árvore 
E a árvore no buraco 
O buraco no chão 
E a grama foi crescendo por todos os 
lados sem parar 
 
E sobre o galho (e sobre o galho) 
Havia um ninho (havia um ninho) 
O mais lindo ninho (o mais lindo 
ninho) 
Que você já viu (que você já viu) 

E o buraco no chão 
E a grama foi crescendo por todos os 
lados sem parar 
 
E nesse ninho (e nesse ninho) 
Tinha um ovinho (tinha um ovinho) 
O mais lindo ovinho (o mais lindo 
ovinho) 
Que você já viu (que você já viu) 
 
E o ovinho no ninho 
E o ninho no galho 
E o galho na árvore 
E a árvore no buraco 
E buraco e o buraco no chão 
E a grama foi crescendo por todos os 
lados sem parar 
 
Dentro desse ovinho (dentro desse 
ovinho) 
Tinha um passarinho (tinha um 
passarinho) 
O mais lindo passarinho (o mais lindo 
passarinho) 
Que você já viu (que você já viu) 
 
O passarinho no ovo 
E o ovo no ninho 
E o ninho no galho 
E o galho na árvore 
E a árvore no buraco 
E o buraco no chão 
E a grama foi crescendo por todos os 
lados sem parar 
(E a grama foi crescendo por todos 
os lados sem parar) 
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Olha o ninho no galho 
E o galho na árvore 
E a árvore no buraco 

  

Atividade da música.  

a )  Pinte as palavras da música que tem dígrafos da sua cor preferida : lh ,nh ,ch ,rr 

,ss ,qu ,gu ,sc ,sç ,xc e xs. 

b) Escreva todas as palavras pintadas aqui: 

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

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

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

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

GEOGRAFIA 
         
 Nesta atividade, iremos ressaltar a importância da árvore na sobrevivência do 
Planeta. Vale ressaltar, que o nosso país tem um dos maiores biomas do Planeta 
Terra: a nossa Amazônia, rica em diversidade da fauna (animais) e da flora (plantas). 
Portanto, todos iremos colaborar, fazendo da nossa escola, da nossa casa, uma 
pedacinho da Amazônia. Iremos fazer uma experiência, plantar sementes par nos ter 
árvores e conservar o meio ambiente.  
 Plantar árvores faz parte da conservação do meio ambiente. Então agora estamos na 
época das frutas de laranja, limão e tangerina. 
Você vai precisar: 

 1 potinho com tampa; 

 I papel toalha ou um pedaço de papel higiênico; 

 Sementes de laranja, limão ou tangerina ou outra árvore. 

  Água para regar  
         Depois de escolhida as sementes, enxugar com o papel e remover toda parte 
lisa da semente que é transparente. Cuidar para não machucar a semente! Depois 
colocar as sementes em outro papel e molhar um pouquinho sem encharcar o papel, 
somente para umedecer. Pegar o papel e dobrar com as sementes e colocar dentro 
do pote com tampa e esperar para a germinação. Período de germinação é de sete a 
quinze dias mais ou menos.  
        Em seguida, prepare uma terra fofinha ou substrato para transplantar. Poderá 
ser em um litro pet, copo descartável, potinhos variados, ou outro qualquer recipiente 
disponível.  Depois de plantar molhe.... Mas pouco. Cuide bem da sua árvore, quando 
ela ficar forte o suficiente podemos plantar em um lugar adequado. 
        O plantio definitivo de sua plantinha será ao retornar á escola. Todos os alunos 
deverão levar a sua mudinha para ser plantada num espaço da escola, que será 
nomeado a nossa Amazônia.  
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DIA: 23/06/2020 

MATEMÁTICA 

Leia com atenção os dados da tabela para saber fazer o gráfico abaixo: 

Materiais com pouco tempo de 
decomposição 

Materiais com mais tempo de decomposição 

 Laranja ou casca de banana: 2 a 5 
semanas; 

 Papel toalha: 2 a 4 semanas; 

 Jornal: 6 semanas em média; 

 Caixa de leite: 2 a 3 meses; 

 Caixa de papelão: 3 a 6 meses; 

 Papel: 3 a 6 meses; 

 Palito de fósforo: 4 a 6 meses; 

 Papel de bala: 4 a 6 meses; 

 Palito de sorvete: 6 meses; 

 Panos: 6 meses a 1 ano; 

 Madeira compensada: 1 a 3 anos; 

 Bituca de cigarro: 1 a 5 anos; 

 Chiclete: 5 anos. 

 Madeira pintada:  14 anos 

 Sacola plástica:  20 anos 

 Tecido de algodão:  20 anos 

 Nylon:  50 anos 

 Copos plásticos: 50 anos 

 Couro: 50 anos 

 Latas: 50 anos 

 Solas de borracha:  80 anos 

 Latas de alumínio: 200 anos 

 Tampas de garrafa: 150 anos 

 Tecido sintético:  300 anos 

 Alumínio: 200 anos 

 Plástico: 400 anos 

 Fraldas descartáveis: 450 anos 

 Garrafa de plástico: 450 anos 

 Linha de pesca: 600 anos 

 Vidro: cerca de 1000 anos ou mais 

 Borracha: tempo indeterminado 

 

Atividades 

a) Pinte o gráfico de acordo com a tabela (Materiais com pouco tempo de 

decomposição) 

5 anos          

1 a 5 anos          

6 meses a 
1 ano 

        

4 a 6 
meses 

        

3 a 6 
meses 

        

2 a 3 
meses 

        

2 a 5 
semanas 

        

 Chiclete Bituca 
de 
cigarro 

Caixa 
de 
papelã
o  

Papel 
de bala  

Palito 
de 
fósforo  

Papel Caixa 
de leite  

Casca 
de 
laranja 
ou 
banana 
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b) Pinte o gráfico de acordo com a tabela (Materiais com mais tempo de 

decomposição) 

400 anos         

150 anos         

80anos         

50 anos        

20 anos        

14 anos         

 Madeira 
pintada 

Sacola 
plástica  

Copos 
plásticos  

Latas Solas 
de 
borrach
a 

Tampas 
de 
garrafas  

Fralda 
descartá
vel  

 
HISTÓRIA 
 
Evolução dos recipientes utilizados para carregar mercadorias do comércio 
para casa. 
          Há muito tempo as pessoas se deslocavam para o mercado, armazém, bodega 
e compravam seus alimentos, cada família tinha sua própria vasilha não havia 
sacolinha plástica, somente saco de tecido da cor branco, cesto de taquara ou palha 
e cargueiro (alguns exemplos) para transportar os alimentos. Então com esses 
recipientes não havia lixo para descartar no meio ambiente. 

Com a vinda das sacolas plásticas, tudo foi mudando, pois o homem não tem 
respeito com a natureza e descarta a grande maioria do lixo em qualquer lugar da 
natureza. Quando foi criada a sacola plástica? 

Um saco de plástico ou sacola de plástico é um objeto fabricado em plástico e 
utilizado para transportar pequenas quantidades de mercadorias. Introduzidos na 
década de 1970, os sacos de plástico depressa se tornaram muito populares, 
especialmente através da sua distribuição gratuita nos supermercados e outras lojas. 

Hoje em dia alguns lugares já é proibido o uso de sacolas plásticas. Por causa 
do grande descarte sem consciência do homem.  

Algumas pessoas já estão se conscientizando, tem suas próprias sacolas de 
pano para ir ao mercado, sem precisar utilizar a sacola descartável oferecida pelo 
mercado. 
 
Responda: 
a) Na sua casa a família tem a sacola de carregar mercadorias ou utiliza da sacola 
descartável oferecida pelo mercado? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
b) Confeccionar uma sacola que você gostaria de ter em casa, para poder ir ao 
mercado e colocar suas compras dentro. Seria muito interessante conversar com seus 
pais ou avós sobre os recipientes que eles usavam na época de sua infância, de que 
materiais eram feitos, qual tamanho entre outras coisas.   
Ao retornar as aulas, levar essas sacolas para uma exposição na escola e para a 
conscientização de que pequenas atitudes fazem muito a diferença para o meio 
ambiente. 
USEM A CRIATIVIDADE. 
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DIA 24/06/2020 

CIÊNCIAS  

Vamos fazer umas miniaturas das lixeiras do reciclado?  
      Você vai precisar de 5 unidades: caixas de leite, latinhas de massa de tomate ou 
litro pet, ou outro material disponível. 
      Pintar esses recipientes conforme a cor correta da separação do lixo, disponível 
no trecho da Música da Turma da Mônica, O LIXO QUE VOCÊ JOGA NO LIXO, que 
será trabalhado no próximo dia, (25/06) , na disciplina de português. 

      Você irá montar essas lixeirinhas, usando a criatividade, você poderá pintá-las ou 
cobri-las com papel colorido. Também poderá usar outra maneira para diferenciar 
cada lixeirinha. O lixo orgânico você poderá usá-lo na sua horta ou jardim. BOM 
TRABALHO.  
 
OBS: Levar no retorno das aulas para exposição. 
 

DIA: 25/06/2020 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a música com atenção e 
responda as perguntas. 
 
MÚSICA TURMA DA MÔNICA 

 
O lixo que você joga no lixo 

 
E isso ai ô galerinha agora a gente 
vai falar 
De um problema muito sério que 
podemos evitar 
O problema é o lixo que você joga no 
lixo: 
Êpa! Não entendi? Lugar de lixo não 
é no lixo? 
Foi como sempre que eu aprendi 
Exatamente isso era, mas agora é 
diferente 
E pra toda a galera, e mostrar como 
é que a gente 
Vai poder daqui pra frente, resolver 
esta questão 
…….., na sua rua, na sua vila, o seu 
bairro, a cidade e toda comunidade 
Tem a felicidade de não ter poluição 
 
Reciclando, reciclando a gente tem 
que reciclar! 
Reciclar todo o lixo é preciso separar 

Todo lixo que é metal é na amarela – 
lata amarela 
Todo lixo que é vidro é na verde – 
lata verde 
Todo aquele resto de comida é na 
marron – lata marron 
 
Reciclando, reciclando a gente tem 
que reciclar! 
Reciclar todo o lixo é preciso separar 
Reciclando, reciclando a gente tem 
que reciclar! 
Reciclar todo o lixo é preciso separar 
 
É isso ai cascão tem que fazer 
direitinho pra ficar esperto, ficar na 
pinta! 
Pra, na sua rua, na sua vila, o seu 
bairro, a cidade e toda comunidade 
Ta bonita! Ta bonita, ta beleza 
demais! 
 
Reciclando, reciclando a gente tem 
que reciclar! 
Reciclar todo o lixo é preciso separar 
Reciclando, reciclando a gente tem 
que reciclar! 
Reciclar todo o lixo é preciso separar 
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Reciclando, reciclando a gente tem 
que reciclar! 
Reciclar todo o lixo é preciso separar 
 
É isso aí. maninho, vou mostrar ao 
neném agora me ensina o velhinho o 
que ois queria fazer! 
Vamos pegar o batuque, e pintar 
cada uma de uma cor 
Fica legal no capricho, pra saber 
onde por 
O nosso lixo, o nosso lixo, o nosso 
lixo, o nosso lixo 
 
Todo lixo que é papel é na azul – lata 
azul 
Todo lixo que é de plástico é na 
vermelha – lata vermelha 
 

Responda :  
a)Qual é o nome da música? 
 
 
 
 
 
b) Quais são as cores das latas do 
reciclado?  
 
 
 
 
 
 
c) Para reciclar é 
preciso......................o lixo. 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
DIA: 25/06/2020 
 
Lembra da pesquisa que você realizou no dia 18/06? Agora escolha um desses jogos 
de tabuleiro e descreva abaixo as regras e como se joga, de maneira CORRETA. 
........................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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DIA: 26/06/2020 

MATEMÁTICA 

Vamos brincar e anotar o quanto de água que você vai usar hoje ai em casa: 
Responda verdadeiramente! 
 

1- a) Tomou água? 

 b) Quantos copos? 

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

c) De quantos ml (mililitros) é o copo?  

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

d)  Qual a quantidade em ml (mililitros) de água que você tomou durante o dia. 

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

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

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

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

2- a) Tomou banho?   

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

b) Quantos minutos você ficou embaixo do chuveiro?  

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

Cada minuto embaixo do chuveiro, gasta em média 5 litros de água. 

a) Calcule quantos litros de água você gastou durante o seu banho. 

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

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

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

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

b) Calcule a água gasta no seu banho durante uma semana, tendo em média o 

tempo anotado na atividade acima, e considerando que você deve tomar banho 

todos os dias. 

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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DIA: 26/06/2020 
ARTE – ATIVIDADE FESTAS JUNINAS 
 
OBJETIVO: Despertar o interesse das crianças pelos costumes das festas juninas, 
desenvolvendo ritmo e compasso. 
 
QUE TAL BRINCAR DE FESTA JUNINA EM CASA COM SUA FAMILIA? GOSTOU 
DA IDEIA? VISTA SEU TRAJE JUNINO, CANTE E DANCE ATÉ SE CANSAR... 
DIVIRTA-SE! 
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DIA: 29/06/2020 

GEOGRAFIA 

COVID-19 – O novo Coronavírus – COVID19 no mundo  

É impossível pensarmos em saúde nos dias atuais sem falarmos no famoso vírus 
mundial chamado COVID-19 

O número crescente de casos do novo Corona Vírus (COVID-19, agora 
chamado de SARS-CoV-2) teve início na cidade de Wuhan na China, em dezembro 
de 2019, primeiramente ocorrendo entre frequentadores e comerciantes de um 
mercado atacadista de frutos do mar e animais selvagens vivos e mortos. 

Relatos afirmam que os indivíduos infectados inicialmente haviam tido contato 
direto com vísceras e fluidos desses animais. 

Posteriormente, em poucos meses de evolução e expansão da doença, ela se 
expandiu para um grande número de países, até que em março de 2020 a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou o surto da doença como uma 
pandemia. No link https://www.healthmap.org/covid-19/ é possível acompanhar em 
tempo real o número de casos suspeitos e confirmados do novo SARS-CoV-2 em todo 
o mundo. Os países mais afetados até o momento são (dados de 13/05 /2020): 

 Estados Unidos: 1,379,903 casos confirmados e 82,316 mortes. 
 Espanha: 269,520 casos confirmados e 26,920 mortes 
 Rússia: 242,271 casos confirmados e 2,212 mortes 
 Reino Unido 230,583 casos confirmados e 33,251 mortes 
 Itália: 221,216 casos confirmados e 30,911 mortes 
 França 178,349 casos confirmados e 26,991 mortes  
 Brasil: 179.457 casos confirmados, 12,531 mortes 
 Alemanha: 173,546 casos confirmados e 7,780 mortes 
 Turquia: 141,475 casos confirmados e 3,894 mortes 
 Irã: 112,725 casos confirmados e 6,783 mortes 
 China Continental: 82,926 casos confirmados e 4,633 mortes 
 Mundo: 4,348,428 casos confirmados, 293,270 mortes 

      Estes são dados do dia 13/05. Sabemos que aqui em nosso país esses números 
estão aumentando cada vez mais.  

 

Casos Óbitos 

BRASIL. 411.821 25.598 

Norte 86.978 5.036 

Nordeste 141.706 7.692 

Sudeste 151.376 12.063 

https://www.healthmap.org/covid-19/
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Centro- 
oeste 

13.629 306 

Sul 18.132 497 

   Dados atualizados em 27/05 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

A Língua Portuguesa nos permite fazer uso de várias linguagens para 

expressar o que pensamos, seja ela uma linguagem artística, poética ou textual. 

Agora é sua vez de se expressar, mostrando o seu reconhecimento e 

agradecimento as pessoas ligadas diretamente com a saúde das pessoas do nosso 

município, seja nessa época de pandemia ou em qualquer outro momento. Portanto, 

escolha a forma que você preferir, pode ser uma poesia, um desenho, uma paródia 

ou um texto que represente essa gratidão a essas pessoas.  Ao iniciarmos as aulas, 

faremos um espaço dedicado aos profissionais da saúde como forma de 

reconhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIA: 30/05/2020 

HISTÓRIA 

 

Ler para manter-se informado 

A HISTÓRIA DA VACINA 

 

A história da vacina iniciou-se no século XVIII, quando o médico inglês 

Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma 

doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, 

lesões na pele e morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa que foi 

erradicada por meio da vacinação. Como foi criada a primeira vacina? 

A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward 

Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram, ao ordenharem vacas, por uma doença 

de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. A 

doença, chamada de cowpox, assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas 

(lesões com pus). Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em 

uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes, que possuía a doença (cowpox), 
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em um garoto de oito anos de nome James Phipps. Phipps adquiriu a infecção de forma leve 

e, após dez dias, estava curado. Posteriormente, Jenner inoculou em Phipps pus de uma 

pessoa com varicela, e o garoto nada sofreu. Surgia aí a primeira vacina. 

A vacina é uma importante forma de imunização ativa (quando o próprio corpo produz 

os anticorpos) e baseia-se na introdução do agente causador da doença (atenuado ou 

inativado) ou substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa de modo 

a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Por 

causa da produção de anticorpos e células de memória, a vacina garante que, quando o 

agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ela já esteja preparada para 

responder de maneira rápida, antes mesmo do surgimento dos sintomas da doença. A vacina 

é, portanto, uma importante forma de prevenção contra doenças. 

CURIOSIDADE: O termo vacina tem origem do latim e significa “de vaca”, uma 

referência à forma como a vacina foi criada. 

COMO A VACINA CHEGOU AO BRASIL. 

Em 1904, o Rio de Janeiro sofria com a falta de saneamento básico, 

apresentando ruas cheias de lixo e tratamento de água e de esgoto ineficientes. Esse 

quadro desencadeava uma série de epidemias, inclusive de varíola. Nesse contexto 

preocupante, o então presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues 

Alves, deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento e reurbanizar o Rio 

de Janeiro.  

A obrigatoriedade da vacinação imposta por Oswaldo Cruz e a falta de 

informação sobre a eficácia e segurança das vacinas causaram grande 

descontentamento na população, que já estava sofrendo com a reestruturação da 

cidade. Por essa razão, várias pessoas saíram às ruas em protesto contra a 

vacinação obrigatória. O Rio de Janeiro vivenciou grandes confrontos entre a 

população e as forças da polícia e exército. Esses confrontos, que ocorreram no 

período de 10 a 16 de novembro de 1904, causaram a morte de um grande número 

de pessoas. O fato ficou conhecido como Revolta da Vacina. 

 

MATEMÁTICA 

Matemática também é saúde. 
       

Analise a sua CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO.  Observe que ela tem uma 

tabela com todas as vacinas que devem ser tomadas ao longo da vida. 
Sua tarefa é de copiar essa tabela, preenchendo bem certinho as doses que 

você já tomou e as que ainda faltam tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-anticorpo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/revolta-vacina.htm
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DIA: 01/07/2020 

CIÊNCIAS 

     Com base no texto acima sobre a história e importância da vacina, crie um cartaz 
bem chamativo que destaque a importância da vacina para a nossa saúde. PARA 
ISSO USE O VERSO (ATRAS) DA FOLHA. 

 

ENSINO RELIGIOSO 01/07/2020 

ALUNO (A ):____________________________________________________4° ANO 
 
OBJETIVO: Valorizar o começo da história de vida, onde cada um tem a sua. 
 
TEXTO: DATAS QUE MARCAM UM NOVO COMEÇO. 
 
Todo começo é involuntário, Deus é o agente. 
Quando grandes coisas começam, a gente nem sempre se dá conta. 
Quando as pessoas nascem, também não sabemos que tipo de nova história está 
iniciando. 
Cada realização muda um pouco a história. 
Alguns fatos foram tão importantes para grande parte da humanidade que se tornaram 
o começo de uma nova contagem do tempo. 
 
2- Escreva o dia que representa as datas comemorativas abaixo. 
 
a) Natal___________________________________________________________ 

 

b) Ano Novo _______________________________________________________ 
 

c) Seu aniversário___________________________________________________ 
 

d) Dia do índio ______________________________________________________ 
 

e) Dia da Independência______________________________________________ 
 

f) Dia das mães _____________________________________________________ 
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DIA: 02 /07/2020 

LINGUA PORTUGUESA 

LEIA O TEXTO ABAIXO 

De Sol a Sol 

            Quando fiz sete anos, minha vó Luzia me apontou e disse: 
            _ Tá na hora dele entrá pra escola. 
            Minha vendeu a marmita, me comprou cartilha, caderno, lápis e tudo mais, 
pano para duas camisas brancas, para a calça azul; só faltou o calçado. Não fez 
diferença, quase todos os meninos iam de pé no chão. 
            A escola era uma sala do celeiro, trinta carteiras, a escrivaninha da professora 
e um quadro negro que tomava a parede inteira. Dona Carolina vinha da cidade para 
dar aulas na charrete da fazenda, trazia jornais e a correspondência do patrão. 
            O filho do campeiro, moleque levado, logo inventou de chamar dona Carolina 
de “dona Creolina”. Como o nome dele era Raimundo, ela botou nele o apelido de 
Viramundo, daí ele parou com aquela besteira. 
            Para mim a escola foi um tempo bom, eu apreciava ver as letras saírem 
redondinhas de meu lápis: 
            _ Fessora, e quando acabar a cartilha? 
            _ Quando acabar a cartilha você já saberá ler. 
            _ Vou poder ler Gibi? Histórias em quadrinhos? 
            _ Vai. 
            _ O caso é que não tenho dinheiro para comprar. 
            Toda classe riu, a professora também: 
            _ Então, no dia em que ler corretamente, trago uma dessas revistinhas para 
você. 
            _ Verdade? Promete mesmo? 
            _ Prometo. 
            _ Dona Carolina é pra frente! 
            Foi um tempo bom o da escola, apesar da palavra “carestia” sempre presente 
nas prosas dos mais velhos, fosse na casa do vizinho, fosse na nossa. 
            Acabei o primeiro ano, fiz o segundo e quando estava para lá do meio do 
terceiro, setembro, com as chuvas e começo das plantações, uma noite, depois de 
muito cochichar com Luzia e a mãe triste, vô Juvenal tocou no meu braço e disse: 
            _ Neguito, amanhã cedo cê vai com nóis pra roça. A carestia... a carestia vai 
obrigar ocê a trabalhar com a gente. Tenho muita pena meu filho, mas acabou a folga 
da escola. 
            Sentado no degrau da cozinha, o prato de arroz com feijão sobre os joelhos, 
senti um nó na garganta, uma revolta me brotar no coração, queria arrebentar em 
soluços. Na casa do lado, seu Venerando criou coragem, disse para o filho menor, 
meu colega de escola: 
            _ Ocê também Zezinho, amanhã começa a gemer na enxada. 
            Do lado de cá até me senti melhor: “eu não estou sozinho na minha desgraça”. 
Olhei para minha vó, na beira do fogão – coava um café ralo – a mãe a chorar na porta 
da sala e o avô ali em pé, como a espera de uma palavra amiga. 
            _ Não tem problema, vô. Não tem problema... respondi, enquanto que o meu 
peito parecia crescer, cheio de responsabilidades. 
            No dia seguinte, o sol nem tinha aparecido e já estávamos a caminho da roça. 
Manhã orvalhada, dessas que a gente pisa no capim e sai com a barra da calça 
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molhada. De sol a sol. Desde que o sol nascia até quando ele desaparecia atrás do 
horizonte, a gente trabalhava de sol a sol.              

                                                                      Lucília de Almeida Prado 
 
   Com base no texto acima e nas suas informações anteriores responda: 
 
1- A afirmação “Desde que o sol nascia até quando ele desaparecia atrás do 
horizonte, a gente trabalhava de sol a sol “, nos remete a saúde de todos nós 
agricultores, que trabalhamos todos os dias enfrentando o sol quente. Assim como a 
luz do sol é importantíssima para nossa saúde, contendo a vitamina D, em excesso a 
luz do sol torna-se prejudicial. 
 Qual doença pode ser adquirida pela exposição frequente ao sol e sem os devidos 
cuidados? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
2- Quais são os cuidados que devemos ter ao ficarmos expostos ao sol? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
3- Quais horários que devemos evitar sair ao sol, principalmente no verão? 
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
DIA: 02/06/2020 
 

Já que estamos falando de jogos de tabuleiro realize outra pesquisa, mas agora 
somente sobre o jogo de xadrez. Enfim, pergunte a seus pais, amigos, vizinhos ou 
google (internet):  
 
COMO O JOGO DE XADREZ PODE AJUDAR O ALUNO NO SEU 
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR? 
........................................................................................................................................

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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DIA: 03/07/2020 
MATEMÁTICA 

    Analise a tabela  e responda as questões abaixo: 
Atividade Correr Andar  

de 
bicicleta 

Futebol Caminhada Dançar Pular 
corda 

Ativ. 
domésticas 

Correr 
na 

subida 

Calorias 288 201 330 160 208 220 92 400 

 
Tabela calculada em 30 min. de atividade 
 

Baseado nas informações da tabela acima, faça o cálculo diário de sua queima 
de calorias durante uma semana, escolhendo as atividades da tabela que fazer. Note 
que a perca de calorias citada é com base em 30 min de atividades.  

Faça uma outra tabela, indicando o dia, as atividades realizadas, o tempo de 
cada atividade e a caloria perdida em cada uma. Em seguida calcule o total de calorias 
gastas durante uma semana. 

 
Bom trabalho... e lembre- se que atividade física é saúde do corpo e 

matemática é saúde da mente.   
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DIA: 03/07/2020 
 

ARTE – ATIVIDADE DE DESENHO E PINTURA 
 
OBJETIVO: Desenvolver a imaginação, a criatividade e a concentração no processo 
de criação de desenho livre. 
 
NO ESPAÇO ABAIXO, USE SUA IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE PARA CRIAR 
UMA PRODUÇÃO LIVRE, ESCOLHA O TEMA QUE VOCÊ QUISER. CAPRICHE NO 
DESENHO E NA PINTURA! (SUGESTÃO: Se você quiser pode escolher uma das 
atividades físicas descritas na tabela de Matemática para fazer sua produção). 
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