
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE  4º ANO 
PERÍODO:     01/06/2020 A    05/06/2020 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
 
PROFESSOR(A)__________________________________________________________________________ 
 
ALUNO(A)_______________________________________________________________________________ 
 
DATA___/___/____   COMPONENTES CURRICULARES: Língua Portuguesa 
 

Leia a poesia abaixo: 

 
Pinguim 

Bom-dia, pinguim  
aonde vai assim 
com ar apressado? 
Eu não sou malvado 
não fique assustado 
com medo de mim. 
Eu só gostaria 
de dar um tapinha 
no seu chapéu-jaca 
ou bem de levinho 
puxar o rabinho 
da sua casaca. 

(Vinicius de Moraes) 
 
1. O texto acima é 
 
(A) poesia.         (B) conto.         (C) canção.          (D) uma notícia. 
 
2. Cada linha da poesia é chamada de verso. Então, quantos versos tem esse 
poema? 
 
(A) 12 versos.            (B) 10 versos.              (C) 9 versos.            (D) 13 versos. 
 
3. O texto fala de um animalzinho que vive geralmente em que tipo de lugar? 
 
(A) Em lugares quentes. 

(B) Vive em cavernas e gosta do escuro. 

(C) Vive em lugares muito frios. 

(D) vive em florestas, pois gostam de voar. 

 



 
5. O narrador do poema é malvado? Sim? Não? Por quê? 
  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  
 
6. Dos substantivos abaixo, pinte os que forem próprios. 
  

chapéu                    João                    Ceará                    casaca 

 

7. Nas palavras escritas abaixo, marque a alternativa em que todos os 

substantivos são abstratos. (aqueles que não podemos tocar). 

(A) tempo — saudade — imagem 

(B) sorriso — luz — esperança 

(C) inimigo — luz — esperança 

(D) angústia — saudade — esperança 

 

8. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são masculinos. 

(A) pianista — presidente — planta 

(B) chapéu — alface — planeta 

(C) maçã — tomate — banana 

(D) estudante — boca — telefonema 

 

9. No quadro abaixo, pinte de verde somente as palavras que forem substantivos 

comuns. 

 

  saudade      caneca         esperança              Brasil                       vida                   

 

  planta    inimigo               Brasília                 sapato                    Pedro 

 
NÃO SE ESQUEÇA DE REVISAR O TEXTINHO E AS QUESTÕES RESPONDIDAS! 

 
 

Fonte: https://drive.google.com/drive/folders/1d0bn8rClUpWW_NidIvNIDAureJdP8lWC> 
Acesso dia: 18/05/2005. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1d0bn8rClUpWW_NidIvNIDAureJdP8lWC


Atividades de Matemática 
 
 O Brasil é o país que possui a maior biodiversidade do mundo, no entanto possui 
um grande número de espécies de animais ameaçados de extinção. Preservar o meio 
ambiente é um dever de todos, comercializar animais silvestres sem autorização do 
Ibama causa sérios prejuízos a natureza e é considerado crime. 
 O gráfico abaixo apresenta o número de espécies terrestres da fauna brasileira 
ameaçados de extinção, analise o gráfico e responda as questões: 
 
 

 
 
a) Qual a classe de animais que estão com o maior risco de extinção? 
________________________________________________________ 
 
b) Observando o gráfico analise e calcule quais as três maiores classes de espécies que 
estão em extinção. 
________________________________________________________ 
c) Calcule a diferença entre a maior e a menor espécie de animais em extinção. 
 
_________________________________________________________ 
d) Escreva por extenso a espécie que de acordo com o gráfico está em segundo lugar 
em extinção. 
_________________________________________________________  
 
Fonte: https://images.app.goo.gl/QHA3p1MaCHivJZSP7 
 

 

 

 

 

 

 



Atividades de Ciências 

Carga horária: 02 aulas 

Na aula anterior eu propus uma pesquisa sobre quais os elementos que compõem 

o solo e quais os tipos de solo que existem. Vamos usar agora a pesquisa. 

1) Identifique cada tipo de solo apresentado abaixo, escreva suas características e 

região onde se encontram, quais são produtivos e quais são improdutivos. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 



Queridos alunos! 

Tenho uma proposta de fazermos  uma experiência sobre Permeabilidade do solo. 

O objetivo é observar a relação infiltração/retenção da água no solo. 

Materiais necessários: Amostras de solo (arenoso, argiloso e humífero), tesoura, 03 

garrafas “pet” (uma para cada amostra de solo), algodão (um pedaço para cada garrafa), 

3 copos descartáveis de 400 mL (um para cada garrafa), água suficiente para encher os 

copos. 

Quero que se organizem! 

Fontes de Pesquisa: Pessoa, Karina Alessandra - A escola é nossa: Ciências, 4º ano. São 

Paulo: Scipione. 2011.      www.diaadiaeducacao.pr.gov.b 

https://www.lipitipi.org/2013/05/atividade-de-geografia-5-ano-tipos-de.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.b/
https://www.lipitipi.org/2013/05/atividade-de-geografia-5-ano-tipos-de.html


Atividade de História 

A história dos seres humanos 

Você já sabe que a história é construída por meio de fontes, ou seja, vestígios do 
passado que chegaram até nós. 
 

 

 Fonte Histórica Pessoal Coletiva 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade de  Geografia 

O TRABALHO NO CAMPO E NA CIDADE 

 

1 - Sabemos que existem várias profissões. Numere as profissões com a atribuição de 

cada profissional: 

 
(1) Médico           (2) Veterinário         (3) Engenheiro Civil      (4) Agricultor    

(5) Enfermeiro     (6) Horticultor 

(    ) trabalha com a terra, na lavoura. 

(    ) aquele que se dedica ao cultivo de hortas. 

(    ) cuida dos pacientes, prevenindo, tratando e curando as doenças. 

(    ) dá assistência clínica e cirúrgica a animais domésticos e silvestres. 

(    ) faz planejamento de obras e muitas outras atribuições. 

(    ) presta assistência ao paciente garantindo seu conforto e bem – estar durante o 
tratamento de doenças e internação hospitalar. 

2 - Escreva a qual setor pertence as atividades abaixo: 

 
 

a) escolas: _____________________          d) indústrias: _____________________ 

b) agricultura: ___________________          e) hotéis: _______________________ 

c) extrativismo: _____________________    f) bancos: _______________________ 

 

3 - Explique a diferença entre:    

a) Pequeno agricultor: ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) Grande agricultor: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4 - Recorte e cole, pelo menos, uma figura de cada setor da economia: 

a) Setor primário:                b) Setor secundário:                 c) Setor terciário: 

 

Fonte de pesquisa: Geografia 4º ano – Editora Ápis – Maria Elena Simielli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMÁRIO - SECUNDÁRIO - 
TERCIÁRIO 



 
Atividade de Ensino Religioso 

 
Vamos Fazer Oração  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. FAREI UM PEQUENO TEXTO ABORDANDO A BELEZA DAS COISAS DEUS 

FEZ E QUE EXISTEM NA NATUREZA. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Fonte: https://images.app.goo.gl/JZiJsrQvMu8ahqRWA 

 

 

 

 
 



Atividades de Educação Física 
 

CONTEÚDO: Jogo do 15 Trata-se de uma pequena caixa quadrada, com 15 espaços 
cobertos por quinze peças também quadradas, que contem números, figuras ou 
desenhos, e um espaço vazio para que se possa movimentá-las. As peças devem ser 
ordenadas na caixa em seqüência, deslocando-se as peças ocupando espaço vazio, 
fazendo quantos movimentos quiser sem retirá-las da caixa, colocando-as na ordem e 
deixando o 16° quadradinho vazio. 

Qualquer dúvida  segue o vídeo abaixo: 

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

Objetivo 

Ordenar os quadrados, da esquerda para a direita e de cima para baixo, isto é, obter a 
disposição original dos contadores depois de terem sido aleatoriamente deslocamentos 

 

Fonte: 
<https://www.pastoraldacrianca.org.br/brincadeiras?start=2> Com adaptações da 
professora Dayane Perim. 
 
 
2ª ATIVIDADE: Cabra-cega  

Neste jogo não há um número certo de jogadores e o material necessário é apenas uma 

venda para tapar os olhos da pessoa que será a "cabra-cega".Em outra versão do jogo, 

além de alcançar os outros jogadores, o pegador deve também adivinhar pela audição 

quem foi pego, fazendo-lhe perguntas. É muito importante definir bem os limites da 

brincadeira e retirar do espaço qualquer objeto que possa oferecer riscos às crianças. 

Regras do jogo: 

De olhos vendados, uma das crianças (escolhida ou sorteada) será a cabra-cega e, com 

os olhos vendados, tentará pegar os outros participantes da brincadeira. O primeiro a ser 

pego assume o posto de cabra-cega. O pegador, no início da brincadeira, deve girar 

várias vezes para ficar desorientado. Os outros jogadores, que não estão vendados, 

fogem e se esquivam do pegador. O primeiro a ser pego assume a posição de cabra-

cega. Em outra versão do jogo, a cabra-cega, além de alcançar os jogadores, deve 

também adivinhar pela audição quem foi pego, fazendo perguntas. 

 
Fonte: 
<https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/estatua/4e3d7f835cf358183f00000f.htm
l 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzIIHTBsbbo
https://www.pastoraldacrianca.org.br/brincadeiras?start=2
https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/estatua/4e3d7f835cf358183f00000f.html
https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/estatua/4e3d7f835cf358183f00000f.html
https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/estatua/4e3d7f835cf358183f00000f.html


 

Atividades Domiciliares 4º Ano Arte - Meio Ambiente 

 
Ajude a Natureza fazendo sua parte! Coleta Seletiva! 

 
Coleta seletiva é o nome que se dá ao processo de separação e recolhimento dos 

resíduos para serem reciclados e reaproveitados na indústria. Existe 3 tipos de lixos: 
resíduos orgânicos, os rejeitos e os recicláveis. 
Por que é importante reaproveitar o lixo? 
✓ Reduz a poluição do solo, água e ar;  

✓ diminui o desperdício e gera trabalho; 

✓ Proporciona a economia de recursos naturais renováveis. 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 
Vidros: litros de bebidas, garrafas, copos, vidros de conservas, etc. 
Plásticos: garrafas pets, potes de margarinas, embalagens de vinagres. 
Papel: embalagens de papelão, revista, jornal e outros. 
Metal: latas, tubo de pasta de dentes, tampas de garrafas, pregos, embalagens de 
alumínio, outros. 

Atividade 
Agora que conhecemos um pouco sobre a importância reaproveitar o lixo, vou 

deixar um DESAFIO para você meu aluno. Que tal começar a separar na sua casa com 
sua família os lixos que podemos reciclar e deixar em sacolas separadas, assim você irá 
ajudar a na preservação da natureza. Nossas atitudes podem fazer diferença nas vidas 
futuras. Vamos fazer nossa parte! 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm 

Escolha um dos matarias recicláveis e criar utensílios, como porta-lápis, vasos 
decorados para plantas, porta-joias e caixas organizadoras, utilizando materiais que 
seriam descartados, como caixas de sapatos e garrafas pet. 

 

Fontes: www.soescola.com 
 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/educacao-ambiental-os-5-rs.htm
http://www.soescola.com/


Atividades Domiciliares de Inglês 
 
Atividade referente ao período do dia 01/06/2020 ao dia 05/06/2020  
OBJETIVO DA ATIVIDADE: INGLÊS NO NOSSO DIA A DIA 

 
 
 

INGLÊS NO NOSSO DIA A DIA 

 
Você pode nem notar, mas já usa muitas palavras (e expressões) em inglês no 

seu dia a dia. Nem notamos geralmente porque já as adotamos no nosso vocabulário e, 

muitas vezes, até “abrasileiramos” a pronúncia delas. Sim, essa imensa lista é de 

palavras (e denominações, ex: Top Model) que não são originais do português, muito 

menos do nosso país! 

Todos os dias somos cercados por anúncios de TV em inglês, músicas em inglês 

nas rádios, cartazes (outdoors) em inglês nas ruas, expressões inglesas no trabalho, 

pratos em inglês nos cardápios dos restaurantes. Grandes redes de alimentação 

espalham suas placas de FAST FOOD ou DELIVERY pelas ruas das cidades. A 

publicidade adora usar palavras em inglês nos seus slogans, nos shoppings, as lojas 

não fazem liquidação, fazem SALE, os descontos são de 50% OFF ou BLACK FRIDAY. 

A internet, um meio de comunicação que viralizou o mundo, também é uma grande 

influenciadora. Assim o inglês acaba fazendo parte do nosso dia-a-dia. 

 
Fonte: https://ingleswinner.com/blog/100-palavras-em-ingles-que-usamos-dia-dia/ 

http://academiawashington.com.br/o-ingles-que-falamos-em-nosso-cotidiano/ 
 

EXERCÍCIO 

 
Pare e pense em palavras em inglês que você utiliza em seu dia a dia. Talvez 

você as utilize quando está pedindo um lanche, quando está jogando no celular, quando 

está mexendo em aparelhos de som ou quem sabe quando está cantando uma música 

em inglês. Agora anote em seu caderno de inglês pelo menos cinco palavras em inglês 

que você utiliza em seu dia a dia. 

 
 

 

https://ingleswinner.com/blog/100-palavras-em-ingles-que-usamos-dia-dia/
http://academiawashington.com.br/o-ingles-que-falamos-em-nosso-cotidiano/

