
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS  - TURMAS DE 4º ANO 

PERÍODO 28/09/20 À 02/10/20 

 

EMEB “____________________________________________________________”_ 

 PROFESSOR :(A)____________________________________________________ 

 ALUNO (A):________________________________________________________ 

 DATA:  ____/___/_____          

  COMPONENTES CURRICULARES : Atividades interdisciplinares de Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, Geografia, História e Ensino Religioso. Código EF04LP10 

1-Leia o poema abaixo e resolva as atividades propostas

 

A)Qual é o título do texto?___________________________________________________________________ 

B)Quem é a autora do texto?_________________________________________________________________ 

C)Qual é o assunto principal desse texto?_______________________________________________________ 

D)Quem é a primavera de quem a autora fala?___________________________________________________ 



PRIMAVERA 

A primavera é uma das quatro estações do ano. É conhecida como estação das flores devido à floração 

que ocorre nesse período, deixando as paisagens ainda mais bonitas. 

 É considerada por muitos a mais bela das estações, associada às múltiplas cores que podem ser vistas na 

paisagem. Essa estação ocorre logo após o inverno e precede o verão. 

Características da primavera 

A primavera, assim como as demais estações do ano, ocorrem devido ao movimento de translação da 

Terra, ou seja, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, fazendo com que haja variação da energia 

solar nos vários pontos do planeta ao longo de um ano. 

Essa variação acaba provocando uma diferenciação nas temperaturas, o que confere a cada estação as 

suas particularidades quanto a temperaturas médias, índices pluviométricos, umidade do ar, entre outros. 

A primavera, além de ser considerada uma das estações mais bonitas, é também considerada por 

muitos a estação mais agradável. Isso ocorre, porque é uma estação de transição entre uma estação de 

temperaturas baixas para uma estação de elevadas temperaturas. Aqui no Brasil a primavera começa no 

dia 22 de setembro e vai até 21 de dezembro.                                                         Responda: 

A) Em que dia começa e termina a estação da primavera aqui no Brasil? 

R:_________________________________________________ 

B)Como é conhecida a estação da primavera? Por quê? 

R:_________________________________________________ 

C) Uma dúzia corresponde a doze unidades. Então pense, resolva e marque a resposta correta. 

# Em um jardim tinha duas dúzias de rosas, três dúzias de cravos e uma dúzia de dálias. A quantidade de 
flores desse jardim era: 

(    )8 

(   )72 

(   )102 

D)Sabendo que uma dezena corresponde a dez unidades, uma centena corresponde a cem unidades e um 
milhar corresponde a mil unidades responda corretamente: 

# Um jardineiro plantou uma dezena de mudas de roseiras, uma centena de mudas de hibiscos e um 
milhar de mudas de hortênsias. No total, quantas mudas de flores ele plantou? 

R:__________ 

E) Um pé de ipê demora em média quatro anos para começar a dar as primeiras flores. 

#Se eu plantar um pé de ipê esse ano,quando ele irá começar a florir? 

R:__________ 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/inverno.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/verao.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/movimentos-da-terra.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/movimentos-da-terra.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/umidade-do-ar.htm


 

Movimentos da Terra - Rotação, translação e estações do ano  

Como todos os corpos do Universo, a Terra também não está parada. Ela realiza inúmeros 
movimentos. Os dois movimentos principais do nosso planeta são o de rotação e o de 
translação, cujos efeitos sentimos no cotidiano. 

Rotação:  O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor de si 

mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento se faz no sentido anti-horário, 
de oeste para leste, e tem duração aproximada de 24 horas .O movimentode rotação dá 
origem aos dias e as noites.  

Translação:  Já o movimento de translação é aquele que a Terra realiza ao redor do Sol 

junto com os outros planetas. Esse tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em 
torno do Sol é chamado "ano". O ano civil, adotado por convenção, tem 365 dias. Como o ano 
sideral, ou o tempo real do movimento de translação é de 365 dias e 6 horas, a cada quatro 
anos temos um ano de 366 dias, que é chamado ano bissexto. 

As estações do ano acontecem por causa da inclinação da terra em relação ao sol. O 

movimento do nosso planeta em torno do sol, dura um ano. Esse movimento recebe o nome 

de translação e a sua principal conseqüência é a mudança das estações do ano. Se a Terra 

não se inclinasse em seu eixo, não existiriam as estações.As estações do ano são: primavera 

,verão ,outono e inverno. 

F)Quais são os dois principais movimentos da terra?_____________________________ 

G)Explique o movimento de rotação da terra. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

H)Explique o movimento de translação da terra. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

CURIOSIDADE:                                 História dos jardins no Brasil 

O paisagismo deu seu primeiro passo em solo brasileiro com a colonização portuguesa e as 
invasões holandesa e francesa. Mas com a direta influência portuguesa, os primeiros jardins 
no Brasil eram compostos, na maior parte das vezes, por poços, fontes, hortaliças, frutas e 
citrinos. 
Com escassos elementos decorativos, os primeiros jardins brasileiros costumavam ser 
cercados, mantidos nos fundos das casas urbanas, fazendas ou escolas, sendo de uso 
restrito. 
Misturavam-se os conceitos de horta, quintal, pomar, jardim de flores e área de lazer e 
relaxamento, porém as construções tomavam conta de quase todo o terreno e não havia uma 
tendência marcante. 
A presença da Corte, a partir de 1808, favoreceu o início do cultivo de jardins segundo os 
modelos estéticos da Europa, aderindo, por fim, ao paisagismo. 
Em toda a história dos jardins, eles proporcionaram sentimentos positivos aos moradores de 
uma casa. Foram retratados como poder, naturalidade, pacificidade, intelectualidade e 
harmonia. 

https://blog.quintadellarte.com.br/conheca-5-maneiras-de-deixar-a-sua-area-de-lazer-mais-confortavel/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://blog.quintadellarte.com.br/6-motivos-para-ter-um-jardim-em-casa/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://blog.quintadellarte.com.br/6-motivos-para-ter-um-jardim-em-casa/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


 

 

 

 

 



ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"_________________________________________________________ 

PROFESSOR (A) __________________________________________________________________________________  

ALUNO (A)________________________________________________________________________________________ 

 

 DATA___/___/____   COMPONENTE CURRICULAR  :ARTE  

 

 

MOSAICO - PRIMAVERA 

O Mosaico é uma das artes decorativas mais antigas. É originário das civilizações 
Egípcias e Assíria e estendeu-se por todo Oriente Médio. A técnica consiste em  cortar 
pequenos triângulos, quadrado, circulo  do material e preencher a superfície do desenho com 
várias cores e unir-los harmoniosamente, formando um desenho. A arte do mosaico é uma 
técnica de muita paciência, que transforma simples retalhos de papéis coloridos em 

verdadeiras obras de arte. 

Atividade  

Pensado na Primavera, escolha um desenho e vamos montar-lo usando a técnica do 
Mosaico. Use e abuse de sua criatividade e material. Faça direto em seu caderno de 

desenho. 

Material 

 Papéis colorido, revistas, jornais, papel de presente;  

 Casca de ovo, retalho de Eva; 

 Tesoura e cola. 

Procedimento 

 Escolha o desenho e faça o risco em seu caderno de desenho; 

 Recorte o material que você escolheu de formas e cores variadas; 

 Passe cola de acordo com o desenho, cole o material na superfície, preenchendo 
paralelamente o contorno por dentro e por fora, até finalizar todo o desenho; 

 Deixe secar ; 

 A perfeição do mosaico exige paciência, ritmo, e em colar ordenadamente os papéis 
recortados. 

 

 

 

 

https://www.soescola.com/2017/12/artes-com-
casca-de-ovo.html 

 

 

 

FONTES: 

comofazerartesanatos.com.br 

https://www.pinterest.es 

https://pt.slideshare.net/sheilairland/atividades-do-5-ano-arte-

nocotidianoescolarvol1ensinofundamental1 

 

 

 

https://www.soescola.com/2017/12/atividades-de-artes-com-casca-de-ovo.html
https://www.soescola.com/2017/12/atividades-de-artes-com-casca-de-ovo.html
https://www.soescola.com/2017/12/atividades-de-artes-com-casca-de-ovo.html
https://www.soescola.com/2017/12/atividades-de-artes-com-casca-de-ovo.html
https://www.comofazerartesanatos.com.br/como-fazer-mosaico/amp/
https://www.comofazerartesanatos.com.br/como-fazer-mosaico/amp/
https://www.pinterest.es/
https://pt.slideshare.net/sheilairland/atividades-do-5-ano-arte-nocotidianoescolarvol1ensinofundamental1
https://pt.slideshare.net/sheilairland/atividades-do-5-ano-arte-nocotidianoescolarvol1ensinofundamental1


ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"_________________________________________________________ 

PROFESSOR (A) __________________________________________________________________________________ 

ALUNO (A)________________________________________________________________________________________ 

 

 DATA___/___/____   COMPONENTE CURRICULAR  INGLÊS 

 

SPRING (PRIMAVERA) 

 
 Leia a letra da música em inglês “Spring Time” e a sua tradução em português 
“Tempo de Primavera”. Em  seguida,  realize a  atividade. 
 

Spring Time 
It is spring time 

Spring time again 
The flowers 
The birds 

It’s sunny again 
It is spring time 

Spring time again 
The kites 

And the bees 
Are in the air 

It is not cold now 
Let’s go to play! 

Daisies and tulips 
The sun is up 

The sun is here 
 

Tempo de Primavera 

 
É tempo de primavera 

Tempo de primavera novamente 
As flores 

Os pássaros 
Está ensolarado de novo 

É tempo de primavera 
Tempo de primavera novamente 

As pipas 
E as abelhas 
Estão no ar 

Não está frio agora 
Vamos brincar! 

Margaridas e tulipas 
O sol está no céu 

O sol está aqui



 
Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA  
 https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#view=home&op=translate&sl=en&tl=pt 

 
ATIVIDADE 

 
1. Relacione as frases em inglês com os seus significados em português, de 

acordo com a letra da música: 
 
(A) It is spring time  (  ) Vamos brincar! 
(B) Spring time again (  ) É tempo de primavera 
(C) It’s sunny again  (  ) Não está frio agora 
(D) It is not cold now (  ) O sol está aqui 
(E) Let’s go to play!  (  ) Tempo de primavera novamente 
(F) The sun is here  (  ) Está ensolarado de novo 
 
2.Desenhe o que se pede, de acordo com a letra da música em inglês e a sua 
tradução em português: 
 
A) flowers  B) birds  C) bees  D) daisies  
E) tulips  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"_________________________________________________________ 

PROFESSOR (A) __________________________________________________________________________________  

ALUNO (A)________________________________________________________________________________________ 

 

 DATA___/___/____                                                                                   COMPONENTE CURRICULAR : EDUCAÇÃO FÌSICA    

 

 

A PRIMAVERA CHEGOU  

TODOS OS ANOS, NO DIA 23 DE SETEMBRO, TEM-SE OFICIALMENTE 
DECLARADO O INÍCIO DA PRIMAVERA, UMA DAS QUATRO ESTAÇÕES 
DO ANO. MAS, NESSA DATA, É PRIMAVERA APENAS NO HEMISFÉRIO 
SUL, POIS NO HEMISFÉRIO NORTE, NESSE MESMO DIA, INICIA-SE O 
OUTONO. 

DO PONTO DE VISTA TÉCNICO, A PRIMAVERA NÃO NECESSARIAMENTE 
COINCIDE COM A SUA DATA OFICIAL. POR EXEMPLO: NO ANO DE 2014, 
O SEU INÍCIO CORRETO, SEGUNDO O PORTAL CLIMATEMPO, FOI ÀS 
23H29 DO DIA 22 DE SETEMBRO. 
MAS O QUE MARCA, ASTRONOMICAMENTE, O INÍCIO DA PRIMAVERA? 

A DATA DE INÍCIO DA PRIMAVERA POSSUI RELAÇÃO COM UM 
FENÔMENO CHAMADO EQUINÓCIO, QUE NADA MAIS É DO QUE O 
PERÍODO DO ANO EM QUE OS DOIS HEMISFÉRIOS SÃO IGUALMENTE 
ILUMINADOS PELOS RAIOS SOLARES, DE FORMA QUE OS DIAS E AS 
NOITES POSSUEM, BASICAMENTE, A MESMA DURAÇÃO. 
É VÁLIDO LEMBRAR, PORÉM, QUE O EQUINÓCIO EXATO SÓ OCORRE 
EM UM MOMENTO DO ANO, POIS LOGO DEPOIS A LUZ SOLAR VAI 
GRADATIVAMENTE SE INCLINANDO PARA O HEMISFÉRIO SUL, 
FAZENDO COM QUE, AOS POUCOS, OS DIAS VÃO SE TORNANDO CADA 
VEZ MAIORES DO QUE AS NOITES. QUANDO ESSE PROCESSO ATINGE 
O SEU PONTO MÁXIMO, OU SEJA, O MOMENTO EM QUE O DIA ESTIVER 
MAIOR O POSSÍVEL, TEMOS O SOLSTÍCIO, QUE COSTUMA OCORRER 
NO DIA 21 DE DEZEMBRO, ENCERRANDO A PRIMAVERA E INICIANDO O 
VERÃO. 

VAMOS BRINCAR 

CHAMEM AS PESSOAS DA SUA CASA PARA BRINCAR, MARQUE UM 

CIRCULO NO CHÃO PARA SER A CASA, UMA PESSOA FICA NO MEIO 

REPRESENTANDO A JOANINHA . AS "CASA" DEVEM ESTAR 

ESPALHADAS PELO LOCAL DA BRINCADEIRA. DEVEM FICAR DUAS OU 

MAIS CRIANÇAS SEM CASA, NO CENTRO DA ÁREA.QUANDO TUDO 

ESTIVER PRONTO, ALGUÉM DIZ: "JOANINHA, CHEGOU A PRIMAVERA!". E 

TODOS TEM QUE MUDAR DE CASA. AS CRIANÇAS QUE ESTÃO NO 

CENTRO TÊM QUE TENTAR OCUPAR AS CASA QUE FICAM VAZIAS 

ENQUANTO AS DEMAIS PROCURAM UMA NOVA CASA. QUEM FICAR SEM 

CASA, VAI PARA O CENTRO E A BRINCADEIRA RECOMEÇA. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primavera.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticio.htm
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