
 
 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 4º ANO 
PERÍODO: 19/10/2020 A 23/10/2020 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA “________________________________________” 

PROFESSOR (A)___________________________________________________________________ 

ALUNO (A)________________________________________________________________________ 

DATA___/___/____             COMPONENTE CURRICULAR: _______________________________ 

 
Encestar a bolinha 

 
Objeto de conhecimento: jogo de precisão 

Atividade simples, que só precisa de algumas bolinhas de meia, de papel ou outra similar, um balde ou 

algo parecido para ser o cesto. Alguém lançará as bolinhas e a criança deverá apanhar todas 

utilizando o balde, antes que elas caiam no chão. Para aumentar a dificuldade, pode-se usar algo 

menor ou até mesmo, bolinhas menores. 

 

 
 

 
 

Disponível em https://images.app.goo.gl/VWRnF7eVnMq2RiBx9 

https://images.app.goo.gl/VWRnF7eVnMq2RiBx9


Arte e Meio Ambiente 
Em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, nossa escola vem trabalhando e nos 
ensinando a reaproveitar materiais recicláveis para fazer arte, brinquedo, 
desenvolvendo uma consciência Sustentável.  

 
Ao longo da história, o homem se viu como um dominador da natureza e 

acreditava que ela estava disponível somente para o seu bem-estar, para servir ao 
desenvolvimento econômico. Essa forma de pensar produziu uma “sociedade de 
consumo”, que é exatamente o oposto do desenvolvimento sustentável, pois as 

indústrias e fábricas buscam extrair o máximo de recursos do planeta para acumular 
riquezas e satisfazer o consumismo exagerado da população, ocorrendo muito 
desperdício. O caminho seguido pela economia até o momento foi extrair, produzir, 
vender, utilizar e descartar, sem se preocupar com a natureza e com as futuras 
gerações, como se os recursos naturais não tivessem fim. 

Esse modelo de desenvolvimento da nossa sociedade estabelecido até o 
momento levou a consequências drásticas, como poluição ambiental e desigualdade 
social.  

Desse modo, surgiu a necessidade urgente de mudarmos essa visão. Os que 
buscam aplicar as ideias da sustentabilidade levam em conta a harmonia entre a 
natureza e a sociedade. https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-
sustentabilidade.htm 

Agora que você e sua família conheceram um pouco dessa necessidade do ser 
humano de retirar da natureza recursos para gerar riquezas, gostaria de pedir para 
você refletir sobre a importância de cuidar do nosso Planeta para vidas futuras. 

 O objetivo dessa atividade é você junto com sua Família produzir um desenho ou 
se preferir você pode usar sua criatividade e confeccionar um porta ulilidade, porta 
retrato usando materias reciclados com o tema:  "Meio Ambiente Sustentável". Use 

e abuse de sua criatividade, pois sei que você é capaz. 
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