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Olá aluno(a)! 
 

Como você está? Realizou as atividades com capricho?  
Bom, espero que você esteja se cuidando, saindo de casa só se for por um motivo 

importante e usando máscara, se preciso for. 
Estamos iniciando mais um mês e é importante que você esteja realizando suas atividades. 
Sei que às vezes fica difícil, pois estamos longe, mas lembre-se que uma hora isso vai 

passar e voltaremos a nossa rotina.  
Esse é o planejamento dessa semana e espero que ele seja totalmente cumprido por você! 
Continuamos em oração para que essa pandemia passe e volto a dizer que estou com 

muitas saudades. 
 

Professora Patricia – 4º ano “A” 
 
Atenção! 
 
É muito importante que você assista aos vídeos que eu preparei, antes de realizar as 

atividades propostas de cada dia, sempre seguindo seu roteiro de estudos. Os vídeos 
estão na plataforma digital da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

Bons estudos! 
   

→  04/05/2020 – Segunda-feira  

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Língua Portuguesa 

Para começar bem a nossa semana de aula! 

Em tempos de isolamento social nada melhor do que aprender brincando não é mesmo? Que tal 

uma produção textual diferente? 

Estudamos nas aulas anteriores sobre os mitos e o surgimento das estrelas. Para relembrar leia o 
trecho do texto:  
 
“Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos 
arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os 
olhos dos meninos. 

Reginaldo Prandi. Ilustração de Pedro Rafael. Contos e lendas da Amazônia. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011. 

 

 

 



1. Vamos fazer o experimento a seguir e iluminar sua casa de estrelas. 

Um presente dobradinho 

Que tal surpreender a família com um presentinho bem dobrado que se abre quando colocado na 

água? Gostou? Então, siga os passos! 

 

O que você vai precisar de: 

► uma folha de papel; 

► uma vasilha com água; 

►canetinha hidrocor; 

► tesoura sem ponta; 

► régua. 

 

Preparando uma estrela 

Na folha de papel, faça o desenho de uma estrela de cinco pontas que caiba dentro da sua 

vasilha com folga. Com a canetinha, escreva no miolo da estrela um pequeno verso, uma frase ou 

mesmo uma palavra que expresse seu carinho pela pessoa que você vai presentear. Dobre as 

cinco pontas da estrela para dentro. Em seguida, coloque a estrela dobradinha boiando na água e 

entregue para alguém da sua família. Em alguns segundos… 

Surpresa!!! 

 

Por que a dobradura se abre? 

O papel é feito de minúsculas fibras entrelaçadas, que só podem ser vistas com 

microscópios possantes. Quando o papel fica em contato com a água, esta é absorvida pelos 

espaços que ficam entre as fibras, um fenômeno conhecido como capilaridade. Ao absorver a 

água, o papel incha. Então, quando colocamos a estrela no copo, a água vai sendo “sugada” pelo 

papel e este vai inchando ligeiramente, o que faz com que as pontas se abram. 

Disponível em: <http://chc.org.br/acervo/um-presente-dobradinho-2/>. Acesso em: 10 set. 2019. 

 

2. Agora, depois de observar o que aconteceu, planeje e produza um texto para apresentar os 

resultados do experimento em uma folha de monobloco: 

 

Hora de usar o computador! 

1. Apreciação de livro na BIBLIOTECA DE CLASSE - plataforma da Moderna Compartilha: 

Coelhinho Zezé em: Cadê todo mundo? 

2. Participe do FÓRUM - plataforma da Moderna Compartilha: Cadê todo mundo? 



 

 Matemática 

 Medida de superfície ( ideia de área ) 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 152, 153, 154 e 155 

 

→ 05/05/2020 – Terça-feira 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Língua Portuguesa 

 Leitura e interpretação do texto expositivo “Como nascem as estrelas” 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 76, 77, 78 e 79 

 

 Matemática 

 Sugestão de interação: 

Hoje é dia de aprender brincando! Chame a família para brincar com você! 
 

JOGO DOS COPOS 

1. Nessa brincadeira, coloque sobre uma mesa 3 copos grandes de plástico: o primeiro com 
uma etiqueta escrito “Centenas”, o segundo com outra em que se lê “Dezenas” e no 
terceiro, a palavra “Unidades”. 

2. Na sequência, um de cada vez se posicionará a uma determinada distância da mesa, 
receberá 10 tampinhas de garrafas ou bolinhas de papel e tentará acertá-las dentro dos 
recipientes. 

3. Se acertar 3 tampinhas ou bolinhas no copo das centenas, 5 no das dezenas e 2 no das 
unidades, por exemplo, terá obtido um total de 352 pontos. Ganha quem fizer o maior 
número de pontos. 
 

Aproveitem bem esse momento de aprendizagem e descontração! 
 

 História 

 Preservação de fontes históricas 

1. Realizar a atividade no livro – páginas 16 e 17 

 Fatos históricos no tempo 



2. Realizar as atividades no livro - páginas 18 e 19. 

 

→ 06/05/2020 – Quarta-feira 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Matemática 

 Sugestão de interação: 

Acesse a sua BIBLIOTECA DE CLASSE e aprenda brincando com os recursos digitais.  

 

Eles estão no canto esquerdo da sua biblioteca em: PROJETO BURITI 4ª EDIÇÃO, depois clique 

em 4º ANO e em seguida NÚMEROS, quando concluir a atividade volte e clique em 

COMPRANDO MATERIAL ESCOLAR. 

Acesse a sua BIBLIOTECA DE CLASSE e aprenda brincando com os recursos digitais.  

 

Eles estão no canto esquerdo da sua biblioteca em: PROJETO BURITI 4ª EDIÇÃO, depois clique 

em 4º ANO e em seguida NÚMEROS, quando concluir a atividade volte e clique em 

COMPRANDO MATERIAL ESCOLAR. 

 

 Ciências 

 Tecnologia e saúde  

As vacinas 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 40 e 41. 

 

 Inglês 

●Videoaula e atividade na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Plataforma Moderna Compartilha em ATIVIDADES 

 

→ 07/05/2020 – Quinta-feira 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 



 

 

 Geografia 

 A divisão política do Brasil 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 24 e 25. 

Para aprender mais! 

 Acesse o jogo no link e voe sobre todo o planisfério: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/mapaMundi/?deviceType=computer 

 

 Educação Física 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 Leia o poema. 

Se você é bem esperto 

E enxerga longe e perto. 

Já percebeu que o mundo 

Tem coisas interessantes  

Que não param de mudar, 

Nunca são o que eram antes,  

Parecem querer brincar! 

 

Tamanho é uma dessas coisas 

Que deixam tudo confuso, 

A gente quer entender 

E se enrosca igual parafuso! 

(...) 

Direção do mesmo modo, 

Muda quando mudamos. 

A direita vira esquerda. 

No instante em que viramos! 

(...) 

http://www.escolagames.com.br/jogos/mapaMundi/?deviceType=computer


À direita vejo um bosque, 

Á esquerda uma lagoa, 

Logo acima o céu. 

Sob os pés a terra boa. 

Na minha frente há um morro, 

Logo atrás um precipício. 

Mas se viro de repente, 

 

Tudo muda desde o inicio! 

O que estava à minha esquerda, 

À direita está agora. 

Tudo ficou diferente, 

Tudo girou sem demora! 

 

E, pondo a cabeça no chão  

Ou dando uma cambalhota, 

O de cima fica em baixo  

E faz uma reviravolta! 

(...) 

Não devemos esquecer 

Quando o assunto é direção. 

Que antes de tudo é preciso  

Um pouco de concentração! 

(...) 

E é muito bom que existam 

O norte, sul, leste, oeste, 

Pois estes, mesmo que eu vire 

E troque de posição. 

Mesmo que eu dê piruetas, 

Dão exata direção! 

 

São os pontos cardeais 



E não se alteram jamais! 

 

-Ponto de vista- Sonia Salerno Forjaz. 

São Paulo: moderna 1992. 

O que é Lateralidade... 

É o uso que as pessoas fazem de uma das duas partes do seu corpo. Todas as funções corporais são 

determinadas pelo lado esquerdo e lado direito. 

O conhecimento e o domínio específico dos lados é adquirido quando há uma perfeita sintonia desse 

esquema corporal. 

Atividades. 

1) Após ler o Poema com atenção, em uma folha separada para entregar assim que voltarmos as 

aulas normais e com nome, série e data responda: 

a) Reescreva as estrofes que falam sobre a direita. 

b) No poema em qual estrofe cita a cabeça? 

c) De que pontos cardeais o texto se refere? Descreva-os. 

d) Descreva uma brincadeira em que ficamos de cabeça para baixo. 

e) Descreva uma brincadeira em que é necessária a concentração. 

f) Qual é seu lado predominante para as atividades do dia a dia? 

g) Descreva quais direções o poema cita. 

 

 Ensino Religioso 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

Jeitos de ser: Crenças e práticas do Siquismo (Livro Pág-30 e 31) 

  As atividades propostas deverão ser respondidas em uma folha. (Lembre-se de 

colocar identificação, data e título do conteúdo).  

 

 

 

Atividades 

 

01) O Siquismo é uma religião que une aspecto de outras duas religiões: O hinduísmo e o 

Islamismo. Os Siquis acreditam que todos são iguais, nenhuma pessoa é melhor que a outra, por 

isso ajudar quem precisa é uma obrigação. 

Com base nas informações obtidas na Videoaula, descreva o que você entendeu sobre algumas 

características do Siquismo. 

 

A) Guru Nanak: 

 

B) Livro Sagrado: 



 

C) As religiões que originaram o Siquismo e suas características: 

 

02) Um dos pilares da cultura Sique é a humildade. Humildade é a capacidade de aprender com o 

outro, reconhecer que o outro pode contribuir em algum aspecto de nossa vida. 

A) De que maneira podemos praticar a humildade?  Faça um desenho que ilustre essa situação. 

Abraços 

Fique com Deus! 

Tia Monara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

→ 08/05/2020 – Sexta-feira 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 

 Língua Portuguesa 

 Dicionário: sinônimo e antônimo 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 80, 81, 82 e 83 

 

 Desenvolvendo memóriasHora de interação com a família! Agora mais do que nunca, a 

sua família é parte da nossa escola. 

 

1. Brinque com o QUIZ e veja quem sabe mais. 

Divirtam-se!! 

 
 

 Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ ME CONHECE BEM?! 

 PERGUNTAS/PREFERÊNCIAS: 

1. COR? 

2. PERSONAGEM/ARTISTA FAVORITA? 

3. MÚSICA? 

4. SÉRIE DE TV? 

5. LUGAR? 

6. COMIDA? 

7. BRINCADEIRA? 

8. VIAGEM? 

9. SONHO? 

10. AMIGO? 



 

 Tecnologia e saúde  

Os medicamentos e os equipamentos para diagnóstico 

1. Realizar as atividades no livro – páginas 42, 43, 44 e 45 

 

 Educação Física 

 

●Videoaula na plataforma da Moderna Compartilha em ATIVIDADES. 

 Vamos brincar! 

Três Marias ou belisco. 

No site: escolakids.uol.com.br  ou outro site que preferir, vocês vão encontrar a história e orientações 

dessa brincadeira na qual é ótima para desenvolver a coordenação motora entre outras habilidades. 

Vocês vão precisar de 5 pedrinhas pequenas, pode ser brita. 

 

Jogo da sequência 

Vocês vão precisar de: 

1 folha A4 branca ou um pedaço de papelão do mesmo tamanho. 

6 pedaços de papel coloridos do tamanho da mão de vocês. 

Observem o vídeo que a tia demonstra a montagem e como brincar. 

 

Pular elástico 

No site: anamariauol.com.br ou outro site que preferir, vocês vão encontrar as orientações para praticar. 

As minhas sugestões são: se vocês quiserem podem utilizar 2 cadeiras da mesa de refeição da sua casa 

para segurar o elástico e irem treinando. Depois de treinar a sequência básica, vocês podem criar a sua 

sequência de pulos. 

Boa aula! 


