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Leitura do texto: 
O primeiro pelo 

 
 

Elias, aquele pedacinho de gente, com a cara mais atrevida deste mundo, plantou-se diante 

do pai, que lia o jornal. 
— Pai, eu já sou um homem! 
Como o pai não desse sinal de ter ouvido, repetiu: — Pai, eu já sou um homem! 
— Você sempre foi, meu filho. Desde que nasceu — respondeu, afinal, o pai. 
— Isso eu sei. Quero dizer, agora já sou grande. 
— Não me parece que você tenha crescido muito de ontem para hoje... — disse o pai, 

olhando o garoto de alto a baixo. 
— É que eu sou... eu sou... 
— Já sei. Você quer dizer que se tornou adulto. 
— É, é isso mesmo. 
— E por que o senhor meu filho acha que se tornou adulto de ontem para hoje? 
— O senhor está vendo aqui? — E apontava um pontinho preto no queixo. — Está vendo? 
— Não vejo nada. Venha mais perto. Ahnn! Será que estou vendo um pelinho aí? 
— É o meu fio de barba, pai. Eu já sou um homem. 
— Ora, meu filho! É apenas um fio, e um fio não faz uma barba toda. Aliás, lembra-se de sua 

vó, minha mãe? A vovó tinha uma verruguinha no queixo e três fios de barba. Veja bem: três fios. 
Nem por isso ela dizia que era homem! 

— Mas eu já sou um adul... Isso que o senhor disse. Por isso, preciso de aumento de 
mesada, quero chegar tarde em casa e levar a chave da porta. 

— É uma pena, é uma pena... lamentou o pai, balançando a cabeça. 
— Pena porque ia dar-lhe um presente agora que você completa doze anos. Mas... Preciso 

mudar de presente. 
— Mudar, pai? 
— Claro, quando você era menino, ia ganhar uma bicicleta dessas que você sempre quis. 

Mas, sendo um homem, vou dar a você um aparelho de barba. 
O garoto apoiou-se num pé, depois no outro, profundamente pensativo. Ah! Ia perder aquela 

sonhada bicicleta! Resolveu: 
— Pai, vamos fazer uma coisa. Eu deixo pra ficar homem mais tarde e o senhor me dá a 

bicicleta, certo? 
— Certo — concordou o pai. — E peça à sua mãe para tirar esse pelinho daí com uma pinça. 

Não fica bem um menino com barba de homem. 
 

Mário Donato 
 
Interpretação de Texto: 

 
1) Baseado no que acabou de ler, destaque o assunto principal do texto. 

 
(A) O primeiro dia de aula de Elias. 
(B) O primeiro pelo que nasceu em Elias. 
C) A história da bicicleta que Elias ganhou. 
(D) O dia que Elias não foi à escola. 

Escola: EMEB "  ”. 

ALUNO (A):  4º ANO 
 

PROFESSORA:  DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

PERÍODO:  /05/2020 a  /05/2020. Data:  de  de 2020. 

HABILIDADES: EF35LP01, EF35LP01 



2) O texto conta uma conversa entre duas pessoas. Quais são elas? 

(A) Mamãe e Elias (B) Papai e Elias 

(C) Elias e vovó (D) Titio e Elias 

 

 
3) Qual a finalidade desse tipo de texto? 

(A) Narrar uma história. (B) Anunciar algo. 

(C) Divertir o público. (D) Descrever algo. 

 

 
4) Na frase “Elias, aquele pedacinho de gente, com a cara mais atrevida 
deste mundo, plantou-se diante do pai, que lia o jornal”. 

 

De acordo com a frase, Elias parece estar 
 

(A) com medo. (C) com amor. 
 

(B) com segurança. (D) com raiva. 

 
5) Leia a frase: 

“ — Pai, eu já sou um homem! 

Como o pai não desse sinal de ter ouvido, repetiu:” 

Agora, pinte os quadros onde aparecem os sinais de pontuação utilizados 
no texto acima, na ordem em que eles aparecem. 

 

(A) (B) (C)  (D) . ? ! _ , ! , : , . _ , . ? , . ! . ! ? 

6) Leia: “— E por que o senhor meu filho acha que se tornou 
adulto de ontem para hoje?”. 

Qual a função do ponto “?” utilizado no final da frase? 

(A) Finalizar (B) Perguntar (C) Exclamar (D) Pausar 

 
 
 
 

Fonte: https://doc-10-a0-apps- 
viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/3nb9bdfcv3e2h2k1c
mql0ee9cvc5lole/3b576f5v72fc4 
uqjf2dvp43u2d85hfbr/1589293050000/drive/*/ACFrOgBU1nHYLDI1a
WXM9iFkbsu9Dhm0Bq01bd0yI MMsRgLi0TdCLYXhdEJSA-
8HumTcGJFYO- 
mJ71jxFQwmhYy6DWXkRPDmWZEci4Yjy4EfCaia5NR7stmrz4K1JhH
48Ff1mdsOFD2MUNCoBGvY? print=true> Acesso dia 12/05/2020 

 



ESCRITA DE BILHETE 

 

Recordando nossos estudos sobre os diferentes tipos de texto, aprendemos que o bilhete é 

um texto curto, escrito com letra cursiva e que sempre utilizamos para uma comunicação. Os 

bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e rápida em um pequeno papel. Eles 

são usados como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso 

ou lembrete. Por serem simples e breves, os bilhetes não tem regras para serem escritos, 

cada pessoa escreve de acordo com sua necessidade. Os bilhetes podem ser escritos por 

todas as pessoas: da esposa para o marido, da mãe para o filho, do amigo para a amiga etc... 

 

*Após ler a explicação acima, responda as questões : 

1 - Para que servem os bilhetes? 

 

 

2 - Que motivos levam uma pessoa a escrever um bilhete? 

 

 

3 - Qual é o tamanho do texto (bilhete)? 

 

 

 

4 - Agora escolha uma pessoa de sua família e elabore um bilhete: 

 

 

 

 
  



 

ATIVIDADES DOMICILIARES DE MATEMÁTICA 

 
DATA: 20/05/2020 E 21/05/2020 
FONTE: LIVRO DIDÁTICO ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 
AUTORA: KELLY CLAUDIA GONÇALVES – ED.RADIEEL  

  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 
 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SOLO 
 

A formação do solo é um lento processo de transformação das rochas e dos restos de seres 
vivos.  
A rocha fica exposta à ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura. Ao longo 
dos anos, essas ações começam a danificar a rocha. Alguns seres vivos conseguem viver 
sobre as rochas fragmentadas. Os seres vivos e a água ajudam a alterar ainda mais a rocha. 
Além disso, restos desses seres vivos vão se acumulando, formando a matéria orgânica do 
solo. Com o tempo, mais plantas começam a habitar o solo. Isso lhe acrescenta mais matéria 
orgânica, ajudando a degradar ainda mais a rocha, o que aumenta a profundidade do solo. 
 

1) Explique com suas palavras o processo de formação do solo 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2) Assista no YouTube ao vídeo contando a história  do livro Azul e lindo: Planeta Terra, 
Nossa Casa de Ruth Rocha e Otávio Roth. Após responda. 

a) Quais são os recursos que o solo nos oferece? 

b) Qual o assunto principal da história do texto? 

_____________________________________________________________ 

c) O que você entendeu da mensagem principal do texto? 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
d)  Ilustre a parte que mais gostou da história 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) Pesquise e registre em seu caderno de ciências : 
* Quais os elementos que compõem o solo? 
* Quais os tipos de solo que existem. 
 
FONTE DE PESQUISA :WWWPIRAQUARA.PR.GOV.BRYOU TUBE VIDEO LIVRO LINDO E AZUL  

PLANETA TERRA NOSSA CASA 
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Figura Geométrica, recorte e colagem 

As formas Geométricas Planas são: 

 

 
As formas geométricas sempre chamaram atenção dos artistas plásticos em geral. O 

trabalho de compor com figuras geométricas é uma maneira para descobrir combinações, 
pontos de apoio e equilíbrio. 

A arte de criar composições figurativas e abstratas, na técnica de colagem, é uma 
maravilha, que podemos empreender pelos mistérios das formas e a magia das cores. 
Podemos criar usando figuras iguais ou diferentes, as cores podem ser as mesma ou 
variadas. A composição de figuras recortadas em papel de uma mesma cor, colada em 
posições variadas, dá um efeito de movimento, a combinação de figuras geométricas, além 
de funcional, é fantástica. 

Atividade 

Use sua criatividade! Explore o máximo das figuras geométricas, criando um desenho 
empregando figuras geométricas iguais ou diferentes, cores variadas usando papel colorido, 
retalho de EVA, retalho de tecido, livros, revista ou até mesmo embrulho de presente para 
decorar seu trabalho. 

Observe 2 exemplos: 

Fonte:http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/10/arte-recorte-e-colagem-com-
figuras.html?spref=pi 

http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/10/arte-recorte-e-colagem-com-figuras.html?spref=pi
http://amigasdaedu.blogspot.com/2009/10/arte-recorte-e-colagem-com-figuras.html?spref=pi


ESCOLA:____________________________________ DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Data: 18/05/2020 
 
VAMOS CONTINUAR NOSSOS ESTUDOS SOBRE ESPAÇO RURAL E URBANO? 
PESQUISE EM JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, ENCARTES, ETC OS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO E COLE – OS NOS ESPAÇOS ABAIXO: 
 

ESPAÇO RURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPAÇO URBANO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE DE PESQUISA: JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, ENCARTES, ETC. 
 



DISCIPLINA: HISTÓRIA 

Conteúdo: Fontes Históricas. 

Leia o texto abaixo para responder as questões: 

Sempre nos perguntamos como um historiador pode saber de coisas que aconteceram em 
um passado muito distante. Para saber do passado o historiador conta com a ajuda das 
fontes históricas. 

Fontes históricas são os documentos que permitem ao historiador contar e interpretar os fatos 
passados e reconstruir a história. 

As fontes históricas podem ser vestígios arqueológicos, como ossos dos animais e dos 
homens que viveram no período da pré-história. Esses são exemplos de fontes materiais 
escritas. Documentos escritos em tempos passados, mapas, cartas, diários, pergaminhos e 
jornais antigos também são fontes de materiais escritas. 

As fontes materiais não escritas são objetos antigos, pinturas, utensílios, ferramentas, armas, 
esculturas. O historiador também pode utilizar como objeto de pesquisa as fontes não 
materiais baseadas nas lendas e contos antigos passados de pai para filho, através de 
depoimentos transmitidos pela oralidade, ou seja, da fala. 

É por meio das relações entre as várias fontes históricas que o conhecimento humano sobre o 
passado vai sendo interpretado e reconstruído. Assim devemos lembrar que uma mesma 
fonte histórica pode ter diversas interpretações. Tudo depende da forma como cada 
historiador trabalha sua fonte. 

Infelizmente muitas fontes históricas se perderam com o passar do tempo mas com a ajuda 
de arquivos públicos e particulares, bibliotecas, museus e colecionadores, outras fontes 
históricas têm sido preservadas e guardadas. 

Atividade 1 - De acordo com o texto defina: 

1. Fontes históricas: ______________________________________________________ 

2. Fontes materiais escritas: __________________________________________ 

3. Fontes materiais não escritas: _______________________________________ 

 

Atividade 2 - Cite quatro exemplos de fontes históricas escritas. 

 

Atividade 3 - Cite quatro exemplos de fontes históricas não escritas. 

 

http://www.escolakids.com/as-fontes-historicas.htm 



 

 
 

 
SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO- 

 
 

ATIVIDADES DOMICILIARES 

 

 
 

Professor: 

Série: 4° ANO  DATA: 20/05/2020 E 

22/05/2020 

Aluno: 

 

 

CONTEÚDO: Alongamento, brincadeira pular o rio. 
 

Na brincadeira pular o rio, vamos estimular a imaginação, trabalhar a 
coordenação motora, o equilíbrio e alguns movimentos da ginástica geral como saltos e 
giros. 

 
Observação: Lembrar de fazer o alongamento. 

 
PULAR O RIO 

 

Vamos precisar de: 
 

- Cordas 
 

Com apenas duas cordas é possível fazer uma brincadeira super bacana, que vai divertir, 
dar asas para a imaginação e estimular vários movimentos nos pequenos. 
Vamos colocar as cordas paralelas no chão, a princípio quase juntas, em seguida vamos 
pedir para que a criança sente de frente para a corda. 
Daremos início contando a história do rio. 
Era uma vez, uma criança que queria atravessar para o outro lado de um rio, mais o rio 
era muito fundo, e ela teria que pular por cima para conseguir, (tenho o costume de falar 
que existem peixes, jacarés, dentro do rio nadando, eles adoram!) 
O legal é usar a imaginação! 
O próximo passo é convidar a criança para atravessar o rio, sem cair dentro. Vamos 
afastar a corda aos poucos para aumentar a largura do rio, e dificultar os saltos. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pastoraldacrianca.org.br/brincadeiras?start=2


2ª ATIVIDADE 
 

ESTÁTUA COM MÚSICAS E DANÇAS 
 

Na brincadeira estátua com músicas, vamos explorar vários movimentos 
corporais da criança, além de estar desenvolvendo a atenção auditiva, a 
concentração, o equilíbrio, a resistência. 

 
 

Vamos precisar de : 
- Músicas infantis 

 
Dançar é algo divertido não é mesmo? 
Vamos aproveitar a música e a dança para se divertir e se movimentar com as 
crianças. A brincadeira é a seguinte: 
Vamos ligar uma música, e pedir para que as crianças possam dançar, um 
adulto fica responsável por parar a música em um determinado momento, 
quando a música parar a criança deve congelar, e manter a mesma posição 
que estava sem se mexer. 

 
 

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

> 
 
4° Atividade:  
 

 
 

 
 

 
 
 

https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/estatua/4e3d7f835cf358183f00000f.html
https://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/estatua/4e3d7f835cf358183f00000f.html


ATIVIDADES DOMICILIARES DE ENSINO RELIGIOSO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade domiciliar de Inglês 
Turmas: 4° ano 
Carga horária: 1 hora/ semana 
Atividade referente ao período do dia 18/05/2020 ao dia 22/05/2020 
 

EXERCÍCIOS 

1. Leia a seguinte letra da música “Finger Family Song” e faça o que se pede:

 

Finger Family Song 

 
Daddy finger, daddy finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
 
Mommy finger, mommy finger, where are 
you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
 
Brother finger, brother finger, where are 
you? 

Here I am, here I am, how do you do? 
 
Sister finger, sister finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
 
Baby finger, baby finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 

 
Fonte: https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html (acessado em 05/05/2020) 

 

a) Relacione as frases da música em inglês com a sua tradução em português:  

 

(1) Daddy finger 
(2) where are you? 
(3) Mommy finger 
(4) Here I am 
(5) Brother finger 
(6) how do you do? 
(7) Sister finger 
(8) Baby finger 
 
 

 

Fonte: https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html (acessado em 05/05/2020) 

 

 

b) Escreva a frase da música em inglês que você mais gostou.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

c) Assista ao vídeo da música “Finger Family Song” disponível no Youtube no site 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=aZCyTTDPfto&feature=emb_title e 

divirta-se cantando a música!

(   ) Bebê dedo 
(   ) Irmã dedo 
(   ) onde está você? 
(   ) Papai dedo 
(   ) Mamãe dedo 
(   ) Estou aqui 
(   ) Irmão dedo 
(   ) como você vai  

 

https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html
https://www.letras.mus.br/hi5/823538/traducao.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=aZCyTTDPfto&feature=emb_title


 


	ESCOLA “EMEB  ”
	Atividade
	Observe 2 exemplos:
	PULAR O RIO
	2ª ATIVIDADE
	Vamos precisar de :
	Fonte:

