EMEF Marleciene Priscila Presta Bonfim-10/08 a 21/08/2020 – 4º ano

ATIVIDADES DOMICILARES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS
Queridos alunos e famílias:
Organizem a rotina diária para que todos os dias vocês tenham um horário para o estudo e consigam
deixar as atividades em dia. Qualquer dúvida, por favor nos procure.
PROFESSORAS Elizandra, Bruna, Eulaliana e Evelyn

SEGUNDA - FEIRA (10/08)
LEITURA DIÁRIA: “Quem é o Saci – Perêre e origem da lenda”
Disponível em: https://www.suapesquisa.com/musicacultura/saci-perere.htm

LÍNGUA PORTUGUESA
“Quem é o Saci – Perêre e origem da lenda”

Vamos iniciar com uma leitura e compreensão do texto “Quem é o Saci – perêre e origem da
lenda”.
Após a leitura responda as questões abaixo.
1) O saci- perêre é muito brincalhão e vive aprontando, cite algumas travessuras dele.
2) Diz o mito que ele se desloca rapidamente dentro de redemoinhos, o que é necessário para
capturar o Saci?
3) O saci- perêre é um dos personagens mais conhecidos do nosso folclore. Possui até um dia
em sua homenagem, qual é esse dia?

TERÇA – FEIRA (11/08)
LEITURA DIÁRIA: “Cantigas de roda - Folclore Brasileiro”
Disponível em: https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/cantigas_de_roda.htm
MATEMÁTICA
Vamos rachar a cuca? Leia e reponda as situações problema 4 ( A, B e C) , faça os cálculos
em seu caderno. Capricha!
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4) Situações Problema.
A)
" Corre cutia, na casa da tia.
Corre cipó na casa da avó.
Lencinho na mão, caiu no chão.
Moça bonita, do meu coração…
Um, doi, três! "
A distância da casa da Cutia para a casa da tia é de 260Km, ela já percorreu 175Km, quanto
ainda falta percorrer para chegar na casa da tia?
B)
"Dedo mindinho,
Seu vizinho,
Pai de todos,
Fura bolo,
Mata piolho."
Uma pessoa tem 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés, quantos dedos tem 15 pessoas ?
C)
"Batatinha quando nasce
se esparrama pelo chão.
Menininha quando dorme
põe a mão no coração."
Na época da colheita, uma fazenda colheu 180K de batatinha na primeira semana, 199 na
segunda e 287 na terceira semana. Quantos quilos de batatinha foram colhidos nas três
semanas?

INGLÊS
A professora de Inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua
inglesa

QUARTA – FEIRA (12/08)
LEITURA DIÁRIA: " Lenda da sereia Iara "
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/lenda-da-iara/
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GEOGRAFIA
Vamos conhecer mais um pouco sobre as lendas folclóricas? Só que agora falaremos
sobre os mitos e as lendas por regiões, como vimos anteriormente as lendas são originárias da
mistura dos povos, da nossa colonização e cultura.
Vejamos as lendas mais comuns na região Norte do nosso País:
Região Norte:
- Iara- O Boto - Vitória-Régia - Curupira ou Caipora – Mapinguari – Boitatá – Saci-Pererê - A
Origem do Pirarucu - A Origem do Peixe-Boi – Capelobo - Mula- Sem –Cabeça – Lobisomen
- A Origem da Mandioca - Onça Maneta - Onça- Boi - A origem da Lua - A Origem do Guaraná
- Cuca - A origem do Sol - O Diabinho da garrafa- Cobra –Honorato - Matita Perêra - Bicho
Papão.

VOCÊ SABIA? A lenda da Sereia Iara nasceu na região Norte.
Falaremos agora sobre essa lenda!
Para isso acesse o Link acima: " Lenda da sereia Iara " e responda as questões propostas.
5) A Lenda da Iara, também conhecida como Lenda da Mãe d’água, faz parte do folclore
brasileiro. Trata-se de uma lenda folclórica de qual origem?
6) Essa lenda é oriunda de qual região?
7) Complete a frase:
Iara ou Yara, do indígena ___________, significa “______________________”. É uma sereia
(metade mulher, metade peixe) que vive nas águas_________________.
ARTE
Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de arte. Clique aqui: Arte
.

QUINTA – FEIRA (13/08)

LEITURA DIÁRIA: " Lenda do Curupira "
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/curupira/
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique
aqui: Educação física

HISTÓRIA
Responda as questões abaixo, com a leitura: A origem do Curupira
Disponivel em: https://escolakids.uol.com.br/historias/curupira-1.htm

8) Não sabemos precisamente o local e a data em que surgiu a lenda do curupira. Os estudiosos
do folclore brasileiro sabem que essa foi uma das primeiras histórias míticas citadas pelos
portugueses que se mudaram para o Brasil durante o período da colonização. Esse relato foi
realizado por qual padre jesuíta?
9) Em qual ano?
10) Algumas teorias levantadas apontam que a lenda do curupira pode ter surgido com um povo
indígena que habita em qual região?

SEXTA – FEIRA (14/08)
LEITURA DIÁRIA: " Lenda da Mula sem cabeça "
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/mula-sem-cabeca/
Ciências
A sexta-feira chegou! Estamos finalizando a nossa semana!
Hoje vamos falar sobre as comidas típicas do folclore brasileiro. Iremos iniciar falando de uma
delas: “A Pamonha”.
As comidas típicas do folclore brasileiro representam os costumes de cada região do país.
Refletem as festas tradicionais, lendas e histórias dos povos.
Vamos falar de uma delas “A Pamonha”.
A pamonha é um quitute nacional feito de milho. É bem comum em grande parte do território
brasileiro por ser uma delícia. Existe a versão doce e a salgada, e até com recheio! A receita
tradicional é uma mistura de milho verde, leite, manteiga e sal (ou açúcar) que depois é
embrulhada na casca do próprio milho. E apesar de ser um quitute, podemos, de forma
equilibrada, incluí-la na dieta!
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Para responder as questões acesse o Link:
Disponível em:
http://blogdamimis.com.br/2018/09/17/pamonha-seus-beneficios-para-a-saude/
11)Quais os benefícios da pamonha para nossa saúde?
12) Quais Informações Nutricionais contêm em 100g de pamonha?
Se possível peça para um adulto ajudar e que tal fazer a receita nesse final de semana? Não se
esqueça de mandar foto ou vídeo.
Você encontra essa e muitas outras receitas aqui: https://escolaeducacao.com.br/comidastipicas-do-folclore/
Fiquem bem e, se possível, fiquem em casa. Estamos com saudades!

SEGUNDA - FEIRA (17/08)

LEITURA DIÁRIA: " Brincadeiras Folclóricas "
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/brincadeiras-folcloricas/.
LÍNGUA PORTUGUESA
Semana passada falamos sobre o Saci- Perêre, essa semana vamos continuar falando desse
personagem folclórico tão levado.Se necessário volte e relembre um pouco da lenda, aqui esta
o Link: https://www.suapesquisa.com/musicacultura/saci-perere.htm

1) Cite alguma travessura que você já fez.
2) O que fazer para que o Saci obedeça a seu proprietário?
3) De acordo com o mito o saci- perêre perdeu uma de suas pernas de que forma?
4) Qual a parte da lenda você mais gostou?

TERÇA - FEIRA (18/08)
LEITURA DIÁRIA: " Trava-língua do folclore brasileiro "
Disponível em: https://www.estudokids.com.br/20-trava-linguas-folclore/
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INGLÊS
A professora de Inglês também preparou atividades! Você as encontrará aqui: Língua inglesa
MATEMÁTICA
Vamos botar a cuca para funcionar? Observe a atividade leia e resolva com muita atenção as
questões (5 e 6)
5) Escreva como se leem os números abaixo:
a) 345 →
b)1679 →
c) 8000 →
d) 815 →
6) O Saci visitou a fazenda do Sr. Antônio. Veja as travessuras que ele aprontou e faça o que
está sendo pedindo.
a) Sr. Antônio tinha, na gaveta de seu escritório, R$ 1.269,00. Saci escondeu R$ 500,00 .
Quantos reais restaram na gaveta?
b) Todo dia, o Saci dá nós nas crinas de 7 cavalos do Sr. Antônio. Quantos cavalos o Saci terá
dado nós em 15 dias?

QUARTA - FEIRA (19/08)

LEITURA DIÁRIA: "A Região Norte do Brasil "
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/regiao-norte/
GEOGRAFIA
Você sabia? A Região Norte do Brasil é a maior região em extensão territorial?
Para responder as quastões abaixo, acesse o link
7) A região Norte é formada por setes estados, quais são eles?
8)Vamos aprender agora as siglas dos estados da região Norte do nosso país?
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ESTADO

SIGLA

AMAZONAS

AM

PARÁ

?

ACRE

?

RONDÔNIA

?

RORAIMA

?

AMAPÁ

?

TOCANTINS

?

ARTE
Explore toda a sua criatividade e realize a atividade da aula de arte. Clique aqui: Arte

QUINTA - FEIRA (20/08)
LEITURA DIÁRIA: " Danças Floclóricas"
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/dancas-folcloricas/
EDUCAÇÃO FÍSICA
Se exercite! Aproveite para se movimentar bastante na aula preparada para você. Clique
aqui: Educação física
HISTÓRIA/ CIÊNCIAS
Essa semana aprendemos tanto sobre nosso folclore, não é mesmo? Nosso país é cheio de
cultura, diversidade e curiosidades. Vamos continuar aprendendo!

Aproveitem essa atividade, dancem, brinquem, divirtam-se com seus familiares.
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9) Converse com seus familiares, papai, mamãe, avó e pergunte qual é a dança preferida deles,
anote em seu caderno.
10) Agora acesse o link e responda alguma dessas danças derivam do nosso folclore Brasileiro?
11) As danças folclóricas possuem diversas funções, cite algumas delas:
12) Pensando em nossa saúde, qual a contribuição que a prática da dança pode trazer?

SEXTA - FEIRA (21/08)
LEITURA DIÁRIA: " DIA DO FOLCLORE"
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/dia-do-folclore/
LÍNGUA PORTUGUESA/ HISTÓRIA/ GEOGRAFIA
Vamos praticar?
Faça a leitura sobre o dia do Folclore e responda as questões abaixo.
12) Quais são os principais personagens do Folclore brasileiro ?
13) Afinal o que é o Folclore?
14) Em qual data comemoramos o dia do Folclore?
15) Escolha um ou mais personagens faça um desenho bem bonito, ou uma comida típica. Ah!
você também pode dançar algum passinho que você aprendeu e gravar um vídeo, use a
imaginação! Não se preocupe com apetrechos, o desenho pode ser feito, em cartolina, papel
sulfite e até mesmo na folha do seu caderno! Não se esqueça de enviar fotos ou vídeo, ok?
Divirtam-se!!!

Ufa! Conseguimos enfrentar mais uma semana. Agora é hora de relaxar e curtir o merecido
descanso!
Grande Abraço

AS ATIVIDADES ADAPTADAS PARA OS NOSSOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS MIRIAM E ELAINE
(AEE) DEVEM SER RETIRADAS NA ESCOLA.

