
ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 

PERÍODO: 26/10/2020 a 30/10/2020. 

EMEB” _______________________________________________________________” 
Professor(a): ___________________________ Turma: 4º ___ 
Aluno(a): ______________________________________________________________ 
Componentes Curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,Ciências e Ensino 
Religioso. 

Estudando o ECA 

Para assegurar maior qualidade de vida as crianças e adolescentes e melhor garantir seus 

direitos de cidadãos,entrou em vigor em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA),uma das leis mais avançadas no mundo. Na sua elaboração, partiu-se da 

ideia de que as crianças e os jovens estão em processo de desenvolvimento e que, por isso, têm 

necessidades específicas, que devemos reconhecer e respeitar, e cabe aos adultos fazer cumprir 

essas regras.                                            Livro: Novo Viver e Aprender História- 4º ano ( Ensino Fundamental) 

1) Leia o texto do cartaz abaixo e responda as questões. 

 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5672/a-evolucao-dos-direitos-das-criancas 

a)O cartaz é um gênero textual exposto em lugar público, onde todos possam ver. 

Qual  a finalidade do texto acima? 

(   ) Divertir as crianças com o assunto. 

(   ) Informar sobre a importância do ECA. 

(   ) Ensinar as famílias a cuidar dos seus filhos. 

 b)O que significa a sigla ECA?___________________________________________________ 

c) Qual o título do cartaz? ______________________________________________________ 

d) Considera __________________ a  fase da vida que inicia dos 0 aos 12 anos, enquanto 

___________________ inicia dos 12 anos aos 18 anos. 

e) O que significa para você cada um dos direitos mencionados no cartaz?______________ 

___________________________________________________________________________ 

 



2) Qual o direito representado na imagem abaixo? Converse com seus familiares e com base 

em suas conclusões, escreva a importância desse direito para criança  e sociedade. 

 
https://atividadespedagogi
cas.net/ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

   3)Leia o poema abaixo da escritora brasileira Ruth Rocha. Em seguida use sua criatividade e 

crie uma bela ilustração. Não esqueça de colorir. 

 

 
https://www.pensador.com/frase/MTA0NjMyMw/ 

 

FIQUE ATENTO PARA REVISÃO! 

3) Os pronomes pessoais são palavras que substituem os nomes e representam as 

pessoas do discurso. 

Pronomes Pessoais do Caso Reto 
                                              Singular                    Plural 

1ª pessoa – a quem fala                             eu                          nós 
2ª pessoa- com quem se fala                      tu                           vós 
3ª pessoa – de quem se fala                   ele/ela                   eles/elas 

Agora que você já sabe um pouco mais sobre os pronomes pessoais, sublinhe os 

pronomes abaixo e informe em que pessoa está. Siga o modelo. 

 

a) Eles comem pipoca.  Eles- 3ª pessoa do plural 

b) Tu correste bem. _______________________________________________ 

c) Vós comestes melancia? _________________________________________ 

d) Eu sou um artista. _______________________________________________ 

e) Ele recebeu uma carta.____________________________________________ 

f) Nós sabemos o que fazer.___________________________________________ 

 

 

4) Verbo é uma palavra que exprime ação,estado ou fenômeno. Está divido em três tempos: 

presente, pretérito ( passado) e futuro. 

https://www.pensador.com/frase/MTA0NjMyMw/


Circule os verbos destas frases. 

a) No ponto de ônibus, a amiga esperava por ela. 

b) Geraldo está contente hoje. 

c) Ana brincou com as amigas. 

d) Os meninos ganharam a partida de futebol. 

e) Em Natal, sempre chove à tarde. 
Caderno do Futuro-Simples e prático/ Língua Portuguesa- 4º ano. 

5) A Loja de Brinquedos Legais organizou a venda de seus produtos em um gráfico.  
Observe-o e depois responda. (Atenção para legenda) 

Vendas de brinquedos no primeiro semestre de 2016 

 

Bimestre: corresponde a 2 meses. Semestre: corresponde a 6 meses. 

a) Em que mês houve maior venda de brinquedos? ___________________________ 

b) Em que mês houve menor venda de brinquedos?  __________________________ 

c) Quantos brinquedos foram vendidos no primeiro bimestre do ano?_______________________ 

d) Quantos brinquedos foram vendidos em Maio a mais que em Março? ___________________ 

e) Quantos brinquedos foram vendidos no 4º e 5º mês do ano? __________________________ 

f) Quantos brinquedos foram vendidos em Abril a mais que em Janeiro? __________________ 

c) 
 
 
 
 
 
 

d) e) f) 
 
 
 
 
 

Ensinarhoje.com 

7)O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entrou em vigor no dia 13 de julho  de 1990. 

Quantos anos completou o ECA este ano? 

(  ) 30 anos             (   ) 27 anos        (   )  29 anos                               Cálculo 

8)Na segunda estrofe do poema “ O Direito das Crianças” de Ruth Rocha, destaca alguns direitos 

estabelecidos pelo ECA como a alimentação, ao lazer e a saúde.    

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2019/07/Gr%C3%A1fico-Pict%C3%B3rico-Loja-de-Brinquedos-Legais-Atividades.png


 

 
https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/alimentacao-
infantil 

a) Leia o poema para um adulto e discutam 
sobre qual relação que existe entre esses 
três direitos na vida de uma criança e de 
um adolescente ? 
 

___________________________________ 
___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
 
 

9)O Estatuto da Criança e do Adolescente destaca os direitos e deveres da criança. Escreva três 

deveres que para você são importantes e devem ser cumpridos pela criança e pelo adolescente. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

10)Cruzadinha. 

 

 
 

 

 

 

 

11) Caça-palavras: encontre no diagrama as palavras em negrito do texto os direitos da criança. 

Os direitos da Criança 



 

https://br.pinterest.com/pin/766174955336791080/ 

11) Leia as mensagens abaixo, reflita e após capriche no colorido do desenho. 

 

www.Ensinar.Aprender.com.br 

EMEB” _______________________________________________________________” 
Professor(a): ___________________________ Turma: 4º ___ 
Aluno(a): ______________________________________________________________ 
Componentes Curricular:  INGLÊS 

 

https://br.pinterest.com/pin/766174955336791080/


DIREITOS DA CRIANÇA   

RIGHTS OF CHILD 

Vamos aprender algumas palavras em inglês relacionadas aos direitos da criança? 

 play: brincar 

 food: alimentação  

 family: família 

 respect: respeito 

 education: ededucação 

 life: vida 

 health: saúde  

 security: segurança  

 freedom: liberdade 

Fonte: https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR 

ATIVIDADE 

1. Faça um acróstico, utilizando as nove palavras em inglês acima. Encaixe todas as palavras 

em inglês estudadas hoje na seguinte expressão: 

 

R 

I 

G 

H 

T 

S 

 

O 

F 

 

C 

H 

I 

L 

D 

 

2. Das nove palavras em inglês estudadas hoje, qual você mais gostou? E qual é o seu 

significado em português? 

___________________________ 

 

 

 

É Bom Ser Criança  -Toquinho 

É Bom Ser Criança 

Ter De Todos A Atenção 

EMEB” _______________________________________________________________” 
Professor(a): ___________________________ Turma: 4º ___ 
Aluno(a): ______________________________________________________________ 
Componentes Curricular:ARTE  

 

https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR
https://www.letras.mus.br/toquinho/


Da Mamãe Carinho Do Papai A Proteção 

É Tão Bom Se Divertir 

E Não Ter Que Trabalhar 

Só Comer, Crescer, Dormi E Brincar 

É Bom Ser Criança 

Isso Às Vezes Nos Convém 

Nós Temos Direitos Que Gente Grande Não Têm 

Só Brincar, Brincar, Brincar 

Sem Pensar No Boletim 

Bem Que Isso Podia Nunca Mais Ter Fim 

É Bom Ser Criança 

Não Ter Que Se Preocupar 

Com A Conta Do Banco 

Nem Com Os Filhos Pra Criar 

É Tão Bom Não Ter Que Ter 

Prestações Para Se Pagar 

Só Comer, Crescer, Dormir E Brincar 

É Bom Ser Criança 

Ter Amigos De Montão 

Fazer Cross Saltando 

Tirando As Rodas Do Chão 

Soltar Pipas Lá Do Céu 

Deslizar Sobre Patins 

Bem Que Isso Podia Nunca Mais Ter Fim. 

https://www.ouvirmusica.com.br/toquinho/87224/ 

 

ATIVIDADE 

Toda criança tem Direitos e Deveres. Bom se pudéssemos ser Criança para sempre, para poder 

brincar. Faça a leitura da música “É Bom ser Criança” de Toquinho e responda: 

 

1- Você gosta de ser criança? 

2- Que brinquedo ou brincadeira você mais gosta? 

3- Interprete a música “É Bom ser Criança” através de um lindo desenho em seu caderno de 
Arte. 

 

Bons Estudos!!! 
 

 

Já falamos aqui no Politize! Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um conjunto de 

normas que estabelece direitos e garantias especiais a esses indivíduos, que se encontram em 

um momento de desenvolvimento pessoal e formação psicológica, social, intelectual e biológica. 

EMEB” _______________________________________________________________” 
Professor(a): ___________________________ Turma: 4º ___ 
Aluno(a): ______________________________________________________________ 
Componentes Curricular:                                           EDUCAÇÂO FÍSICA  

https://www.ouvirmusica.com.br/toquinho/87224/


A criança e o adolescente são considerados vulneráveis porque são influenciados mais facilmente 

pelo meio em que vivem, já que não estão em plena capacidade de entendimento das 

consequências de seus atos. O vulnerável é aquele que se encontra em situação sujeita a risco 

e/ou a dificuldade, temporária ou permanente, coletiva ou individual e, portanto, deve ter 

proteções legais para minimizar sua desigualdade – e, por isso, os direitos da criança e do 

adolescente são tão importantes. 

https://www.politize.com.br/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-brasil/ 

Bora para atividade ! 

A busca pela qualidade de vida deve ser constante ao longo de nossa vida. Assim esta semana 

iremos realizar alguns alongamentos (1 vez por dia) que poderão ser feitos por todos membros da 

família, e se feito de uma forma regular contribuirá para a melhora da postura, flexibilidade e na 

prevenção de lesões. Bora praticar!!!Segue abaixo alguns exemplos que podem ser realizados: 

 

Referência: https://impulsiona.org.br/ 

 

 

 

https://impulsiona.org.br/

	É Bom Ser Criança  -Toquinho

