
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 
PERÍODO: 17/08/20 21/08/20 

 

Composição: Vinicius de Moraes 

 
Passa, tempo, tic-tac 
Tic-Tac, passa, hora 
Chega logo, tic-tac 

Tic-Tac, e vai-te embora 

Passa, tempo 

Bem depressa 

Não demora 

Que já estou 

Muito cansado 

Já perdi 

Toda a alegria 

De fazer 

Meu tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-Tac 

Tic-Tac 

Dia e noite 
Noite e dia. 

http://professoramarciavaleria.blogspot.com/2016/05/projeto-arca-de-noe-vinicius-de-moraes.html 

 
01 – O texto fala sobre o que? 

 
(A) sobre um brinquedo (B) sobre o tempo (C) sobre um amigo. 

 
02 – Que tipo de gênero textual é o texto lido? 

 
R=   

 

03 – Quem escreveu a poesia? 
 

R=    
 

04 – Retire do texto as palavras que tem apenas: uma sílaba (monossílala), duas sílabas 

(dissílaba) e três sílabas (trissílaba). 

 
R=    

 

05 – O que passa mais rápido uma hora, um minuto ou um segundo? 
 

R=    
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06 – Por que o relógio é importante para a sociedade atual? 
 

R=    
 

07 – O que você consegue fazer em um minuto? 
 

R=    
 

08 – Nos dias de hoje, quais são os instrumentos mais utilizados para verificar o tempo que 
você mais utiliza? 

 

R=    
 

09 – Você sabia que antes dos relógios serem inventados, alguns dispositivos de medição do 
tempo se consagraram durante centenas de anos da Antiguidade. Um deles é a Ampulheta ou 
o relógio de areia. 
De acordo com as informações sobre o relógio em anexo, responda: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ampulheta 
 

A - Como era feito o relógio de ampulheta? 
R=    

 

B – Aonde era mais usado? 
R=    

 

C – Na sua casa possui algum tipo de relógio? Qual tipo? Desenhe 
R=    

A ampulheta é, como o quadrante solar e a clepsidra, um dos objetos mais antigos de 

medir o tempo. Também é conhecida como relógio de areia. 

É constituída por duas âmbulas (recipientes cônicos ou cilíndricos) transparentes que se 
comunicam entre si por um pequeno orifício que deixa passar uma quantidade 
determinada de material em pó (historicamente areia) de uma âmbula para a outra - o 
tempo decorrido para o material passar de uma âmbula para a outra corresponde, em 
princípio, sempre ao mesmo período de tempo. Fatores que podem alterar a quantidade 
de tempo incluem a quantidade de material, a grossura do material, e o tamanho da 
abertura entre âmbulas. Eram frequentemente utilizadas em navios (onde se usavam 
ampulhetas de meia hora), em igrejas e, no início da utilização do telefone, servia, em 
alguns locais, para contar o tempo despendido numa chamada (no Norte de Portugal, por 
exemplo, esta prática era comum em algumas casas comerciais). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ampulheta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clepsidra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Areia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal


10 – Observe o relógio e responda: 
 

https://ensinoja.com.br/atividades-com-relogio-para-imprimir/ 
 

11 – Escreva as horas de cada relógio, observe que poderá haver duas possibilidades de 
escrita: 

 

 
 
 
 
 
 

. 

https://ensinoja.com.br/atividades-com-relogio-para-imprimir/


DIA 

é um período de 24 horas 

É dividido em 

tarde 

das 12 às 18h 

Medimos o dia com a hora. 
Observe: 

 
 
 
 
 
 

 

 

12 – Observe a representação de um relógio a seguir. Ele exibe as horas de 1 a 

12. Para que você entenda a posição das horas de 13 a 24, os números estão 

indicados fora do relógio. 
 

 
https://acessaber.com.br/atividades/hora-minutos-e-segundos-3o-ou-4o-ano/ 

PERÍODO NOTURNO PERÍODO DIURNO 

É dividido em 

manhã 
das 6 às 12 h 

É dividido em 

madrugada 
de 0 às 6 h 

noite 

das 18 às 24h 

https://acessaber.com.br/atividades/hora-minutos-e-segundos-3o-ou-4o-ano/


 

 

Vamos fazer a atividade proposta, complete e leia o poema. 
 

 

https://www.espacoprofessor.com/atividades-de-ensino-religioso/ 
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Arte - Saudades 

A letra da música que nós estudamos na semana passada "Não Custa Nada" nos leva 

a refletir o quanto é importante viver momentos com nossa família, amigos, em nossa escola, 

nossos passeios que tem feito falta na nossa vida. 

“Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada 

Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa 

O teu abraço não custa nada... 

...E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada.. 

Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa 

O pôr do sol não custa nada 

A brincadeira não custa nada... 

...A nossa história não custa nada 

Fruta no pé não custa nada 

Água da fonte não custa nada 

Banho de sol não custa nada 

Um bom amigo não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido dê uma boa gargalhada...” 

 
 

Composição: Eduardo Bologna / Paula Santisteban 

 
 

Ouça a música no link: https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 
 
 

Atividade 
 

Que tal, junto com seu responsável, fazer um vídeo ou um desenho de 
momentos que marcaram sua vida e que você tem sentido falta. Pode ser um passeio, 
uma festa em família, uma paisagem, fotos com amigos, e entre outros momentos. 

 
 

Bons Estudos!!! 
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JOGO DE TABULEIRO 

VAMOS TOMAR CONTA DO NOSSO DINHEIRO. (EF35EF14/ES) 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 01 dado; 

 Botões, tampinha de garrafa, ou qualquer outro objeto para movimentar no jogo 
correspondente aos jogadores. 

 
REGRAS DO JOGO: 

CASAS VERDES SÃO TODAS LIVRES. 

CASA AZUL 
Número (3): Você gastou 30 reais nessa jogada fique 2 rodas sem jogar. 
Número (16): Você gastou 50 reais nessa casa com almoço volta 1 casa. 
Número (20): Você pagou o lanche mais caro da casa, menos 25 reais. 

 
CASA VERMELHA 
Número (5): Você achou 5 reais, pule 1 casa. 
Número (18): Você achou 10 reais, pule 3 casa. 

Número (28): Você recebeu 100 reais nessa casa, caminhe para casa a frente. 
 

CASA AMARELA 

Número (8): Você perdeu 10 reais nessa casa, volte na casa 7. 
Número (12): Você perdeu 20 reais nessa casa, volte 1 casa. 
Número (25): Você perdeu 40 reais nessa casa, fique nessa casa 2 rodada. 

 
OBJETIVO DA BRINCADEIRA: quem terminar o jogo com mais dinheiro é o ganhador. 

Boa sorte! 

 
Recorte e monte o dado e vamos brincar! 
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AQUARELA 

 

 
 

Leia a letra da música “Aquarela” de Toquinho e em seguida, realize a atividade. Se puder, 
assista ao vídeo da música disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xT8HIiFQ8Y0 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um Sol amarelo 
E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo 

 

Corro o lápis em torno da mão 
E me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos 
Tenho um guarda chuva 

 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho azul do papel 
Num instante imagino 

Uma linda gaivota a voar no céu 

 
Vai voando, contornando 
A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 
Havaí, Pequim ou Istambul 

 
Pinto um barco a vela 

Branco navegando 
É tanto céu e mar 

Num beijo azul 
 

Entre as nuvens vem surgindo 
Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 
Com suas luzes a piscar 

 
Basta imaginar e ele está partindo 

Sereno e lindo 
E se a gente quiser 

Ele vai pousar 
 

Numa folha qualquer 
Eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos 
Bebendo de bem com a vida 

 
De uma América a outra 

Consigo passar num segundo 
Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 
 

Um menino caminha 
E caminhando chega no muro 
E ali logo em frente a esperar 

Pela gente o futuro está 
 

E o futuro é uma astronave 
Que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade 
Nem tem hora de chegar 

 
Sem pedir licença 
Muda nossa vida 
E Depois convida 

A rir ou chorar 

 
Nessa estrada não nos cabe 
Conhecer ou ver o que virá 
O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

 
Vamos todos 

Numa linda passarela 
De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 
 

Numa folha qualquer 
Eu desenho um Sol amarelo 

Que descolorirá 
 

E com cinco ou seis retas 
É fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 
 

Giro um simples compasso 
E num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá 
Que descolorirá 
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Fonte: https://www.letras.mus.br/toquinho/49095/ 
 

 

ATIVIDADE 

 
1. Vamos relembrar alguns nomes em inglês utilizando a música “Aquarela”? 

Que tal começarmos pelos nomes de cores? Encontre na letra da música 

Aquarela os nomes das seguintes cores em português: 

 
A) yellow: 

B) blue: 

C) white: 

D) pink: 

E) garnet: 

 
2. Agora vamos relacionar alguns nomes em inglês com seus respectivos 

nomes em português que aparecem na letra da música: 

 
(A) sun ( ) avião 

(B) castle ( ) astronave 

(C) glove ( ) barco 

(D) umbrella ( ) navio 

(E) sky ( ) luva 

(F) boat ( ) sol 

(G) airplane ( ) céu 

(H) ship ( ) guarda-chuva 

(I) spaceship ( ) castelo 

 
3. Escreva uma frase em inglês de acordo com o modelo abaixo, utilizando as 

palavras dos exercícios 1 e 2. Após, faça um desenho de acordo com o que 

você escreveu na sua frase: 

 
Exemplo: The castle is white. (O castelo é branco.) 
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