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SSSSEU RETORNO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS 

ESTAMOS FELIZES POR JUNTOS  CAMINHARMOS MAIS UM ANO. 

JUNTOS ESTAREMOS FAZENDO O MELHOR POR NOSSOS ALUNOS. 
AGRADECEMOS PELA CONFIANÇA EM NÓS DEPOSITADA 

MUITO TRABALHO TEREMOS PELA FRENTE NESTE ANO. 

 
 

BUSCAMOS OFERECER O MELHOR PARA ENRIQUECER SUAS AULAS. 

ESTAMOS CERTOS QUE OS NOSSOS OBJETIVOS SERÃO ALCANÇADOS. 

MUITAS NOVIDADES E SUGESTÕES ESTARÃO SENDO OFERECIDAS 

DURANTE O ANO LETIVO DE 2010. 
 
 

VAMOS CAMINHAR JUNTAMENTE COM O 4º ANO, CAMINHARMOS 

JUNTOS PELOS CAMINHOS DO CONHECIMENTO. 

IR ALÉM DO QUE  SE PODE ENXERGAR. 
NESTA LONGA JORNADA NÃO ESTAREMOS SOZINHOS. 

DEUS NOS ACOMPANHA E COM CERTEZA NOS ABENÇOARÁ! 

ORGULHOSOS CHEGAREMOS AO FINAL DE MAIS UMA ETAPA. 

SEJA BEM VINDO E CONTE SEMPRE COM NOSSA AJUDA!    
 
   
 
 
 



 
Sabemos que em todos os povos do mundo, em todas as épocas da 

humanidade, o que se espera de uma nova geração é que ela aprenda os 

ensinamentos dos mais velhos e siga os passos daqueles que já trilharam muitos 

caminhos. Os pais esperam que dos seus filhos os escutem e ponham em prática, 

o que eles lhes ensinam. Os professores se orgulham dos alunos que os 

seguem.   

O Conhecer não é somente assimilar passivamente um saber, um conteúdo, 

um objeto. Admitimos a idéia de que devemos partir de algo, mas para que haja 

conhecimento esse algo deve ser transformado, repensado, ter adquirido novo 

significado e ser elaborado. Podemos fazer isso em conjunto, com outros 

indivíduos, mas cada um, individualmente, precisa contribuir com sua parcela de 

intelectualidade, de ação. 

Juntos queremos, neste ano,  fortalecer nosso espírito para que os objetivos 

almejados em nossos projetos sejam alcançados com sucesso. E nesta caminhada 

precisaremos de perseverança, senso de compromisso, dedicação, entrosamento 

e responsabilidade.  

Esperamos que todos nós possamos nos apropriar dos saberes que nos 

serão colocados nesta etapa.  

Esperamos também que cada um siga os seus próprios passos, que trilhe 

novos caminhos, ouse, que transforme, com a humildade de um eterno aprendiz, 

assim com São Francisco nos ensinou.  

 

“... nada de vós retenhais para vós mesmos, para qu e totalmente vos 

receba quem totalmente se vos dá!" (C.t Ordem, 26-2 9) - Texto adaptado 

 

Bom retorno!  Com carinho, 

 

 

Neila 

  

 
 

 
 
 
 

 



PLANEJAMENTO MENSAL DO 4º ANO – TEMA IDENTIDADE 
 

Objetivo Geral 
Ampliar o conceito de identidade a partir das relações sócio-histórico culturais, de 
forma autêntica, consciente e contextualizada. 

  
Objetivos Específicos 
• Ler com fluência, ritmo e entonação, identificando elementos coesivos dos 

textos lidos. 
•  Inferir temas a partir de gêneros textuais, localizando nos mesmos informações 

explícitas e implícitas, principalmente em textos biográficos e informativos.  
• Ler e redigir textos biográficos e informativos, reconhecendo sua estrutura e 

finalidade, a fim de empregá-las em suas próprias produções escritas; 
• Aplicar conceitos gramaticais e ortográficos no aprimoramento da capacidade 

de expressão e interpretação. 
• Desenvolver a habilidade de retornar ao texto escrito, reler o que foi escrito, 

para reelaborá-lo, ampliá-lo, ou melhor, compreendê-lo, com a ajuda do 
professor. 

•    Desenvolver o hábito de ouvir com atenção como forma de melhorar a 
comunicação e a interação com o grupo. 

• Resolver situações-problema envolvendo as quatro operações, utilizando 
estratégias pessoais de resolução e selecionando procedimentos de cálculo. 

• Resolver situações-problema significativas utilizando unidades de medida de 
comprimento e massa, convencionais e não convencionais em situações de 
vivência. 

• Reconhecer características do sistema de numeração decimal, tais como 
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

• Reconhecer o eixo de simetria do corpo humano.  
• Reconhecer e utilizar o calendário como medida de tempo. 
• Ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada por meio de listas, 

tabelas, diagramas e gráficos. 
• Reconhecer o corpo humano como um todo integrado onde existem vários 

órgãos com funções diferentes. 
• Identificar elementos que constituíram a colonização portuguesa no Brasil e 

seus efeitos sobre a sociedade indígena.  
• Conhecer a história do município onde mora, se possível através de fontes 

históricas, bem como valorizar e respeitar a memória local. 
• Identificar as transformações no espaço a partir da ocupação.  
• Conhecer vida e obra de Anita Malfati, inspirando-se na mesma para 

desenvolver potencialidades de percepção, reflexão, imaginação, etc. 
• Desenvolver sentimentos de auto-estima, sentindo-se motivado para atender às 

propostas educativas, bem como ajudar na construção de regras e combinados. 
• Descobrir limites e possibilidades do corpo, buscando em dinâmicas e jogos 

atender às necessidades de prazer e satisfação pessoal. 
 
 
Conteúdos 
•    Diagnóstico inicial das hipóteses de escrita. 
• Revisão: alfabeto e ordem alfabética. 
• Sílaba: classificação e tonicidade. 
• Interjeição e revisão gramatical. 
• S e Z  



• Mal / Mau 
• Produção e revisão de textos biográficos e informativos. 
• Estruturação, iniciais maiúsculas, pontuação e concordância. 
• Calendário. 
• Situações-problema envolvendo as quatro operações – diagnóstico. 
• Situações-problema envolvendo noções de medida: comprimento e massa. 
• Revisão do Sistema de Numeração Decimal: Unidade, dezena e centena. 
• Simetria do corpo humano. 
• O corpo humano: principais órgãos e funções. 
• O Brasil antes da chegada dos portugueses: os índios na formação da 

identidade brasileira. 
• Como conhecer o passado: Fontes históricas. 
• A formação histórica do município. 
• Localização geográfica do município no Estado e no país. 
• Vida e obra da artista Anita Malfati. 
• Auto – estima motivação e construção dos combinados. 
• Dinâmicas e brincadeiras que resgatem a descoberta do eu. 

 
Recursos Didáticos 
• Fotografias 
• Calendário 
• Documentos pessoais ( certidão de nascimento, carteira de identidade, cartão 

de vacinas, objetos pessoais, etc). 
• Mapas ; Múndi, municipal e globo terrestre.. 
• Fotografias pessoais 
 
Avaliação 
 
Será feita observando a aprendizagem significativa dos alunos, através de 
situações propostas mediante os resultados apresentados nos diagnósticos de 
leitura, escrita e raciocínio lógico e também mediante as metodologias 
apresentadas, bem como por meio de atividades que contemplem as habilidades 
contidas na ficha avaliativa. 
 
Metodologia  
 
• Elaboração de textos através da escrita espontânea; 
• Correções coletivas. 
• Cópia significativa; 
• Coleta de dados por meio de pesquisas e observações; 
• Leitura de diferentes tipos de textos, principalmente informativos e biografias. 
• Confecção de murais. 
• Dinâmicas de grupo/ debates. 
• Registro de experiências vividas pelo grupo; 
• Uso do dicionário; 
• Uso da régua e o material dourado. 
• Jogos. 
• Observação direta em mapas e globo terrestre. 

 



Sugestões de atividades metodológicas  

Professor: Antes de iniciar o tema, solicite aos al unos que tragam uma 
foto de quando eram pequenos, orientando-os a escre verem seus nomes 
no verso, e que não mostrem aos colegas. Se possíve l monte a foto num 
pedaço de cartolina como numa moldura, usando fita adesiva no verso 
para não danificá-la. 

� Olá pessoal! Estamos iniciando mais um ano. Que bom, pois teremos a 
oportunidade de aprendermos muitas coisas novas. 

� O nosso primeiro tema é IDENTIDADE e através dele vamos descobrir quem 
somos, quais são nossas origens, como deve ser nossa relação com os 
outros... 

� Que tal começarmos estudando nossas origens? Afinal cada ser é alguém em 
particular, único, com qualidades e defeitos como qualquer outra pessoa e 
que faz parte do cotidiano de muitas outras pessoas que também possuem 
uma história e vivências semelhantes à sua. E juntos fazemos parte de um 
universo enorme, onde convivem mais de seis b-i-l-h-õ-e-s de pessoas. 
Vamos começar por você? 

Professor motivando: Prepare uma exposição com as fotos de seus alunos, 
quando eram crianças. Por alguns minutos, deixar que analisem as fotografias e 
tentem descobrir de quem se trata na atualidade. Peça que observem com atenção 
as características relacionadas ao tipo de cabelo, cor da pele, cor dos olhos etc. 
Em seguida deverão  tentar  identificar quem está nas fotos e compartilhar como 
descobriram. 

 

 

Momento da leitura: 

Identidade 

Ás vezes nem eu mesmo  
sei quem sou. 
Às vezes sou                                       
“o meu queridinho”,                            
às vezes sou 
“moleque malcriado”, 
Para mim 
tem vezes que eu sou rei,                                                     
herói voador,                             
caubói lutador, 
jogador, campeão.  
Ás vezes sou pulga,  
sou mosca também,                         
que voa e se esconde 
de medo e vergonha. 
Às vezes eu sou Hércules,                                                   
Sansão vencedor, 
peito de aço, 



goleador!                                                                                           
Mas o que me importa                                                                        
o que pensam de mim?       
Eu sou quem sou,                                  
eu sou eu,      
sou assim, 
sou menino . 

Pedro Bandeira.  
 
Bate – Papo: Após lerem a poesia propor os seguintes questionamentos: De quem 
o texto nos fala? Por que o menino diz que “às vezes nem eu mesmo sei quem 
sou?”, isso importa ao menino? O que de fato importa para ele?  
Vocês observaram o que o menino tenta se descobrir de alguma forma? Você se 
conhece bem?  Vamos voltar às fotografias de suas infâncias: “Quem você era e 
quem você é hoje”? O que mudou em você (aspectos físicos e psicológicos). 
Discuta sobre as mudanças típicas da idade, como e por que ocorrem e como 
vivenciar essas mudanças. Comentar que somos únicos, portanto diferentes, e que 
precisamos respeitar cada pessoa em particular, respeitando suas particularidades 
para também se sentir respeitado. 
 
 
Precauções: Numa atividade como esta, onde aspectos pessoais estarão em foco, 
é importante que o professor atue para manter um clima de respeito mútuo na 
turma. É importante estar atento e agir prontamente quando perceber alguma 
intervenção que seja desrespeitosa por parte de algum estudante com relação a 
outro. Caso julgue que há vítimas de chacota dos colegas, especialmente em 
função de características físicas, deve ter cuidado especial ou até mesmo não 
realizar a atividade. 
 
Registro do Bate-papo: Professor, a cada final de t ema fizemos a proposta de 
um PRODUTO FINAL, previsto na matriz curricular 201 0. Lembre-se de que os 
seus REGISTROS DO BATE-PAPO já serão esse produto f inal, pois esse mês 
faremos uma coletânea de autobiografias. 
Este é um momento para conhecer melhor seus alunos. Após preencherem as 
fichas, volte ao motivando e faça um paralelo entre as duas atividades, explicando 
que a medida que crescemos vamos formando nossa personalidade. Faça uma 
exposição das fotos de forma que para cada foto corresponda uma ficha sugerida 
abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Quem sou eu ? 
Meu nome _____________________________________________________ 
Idade____________________Sexo__________________________________ 
O que mais detesto______________________________________________ 
O que mais adoro______________________________________________ 
Sou uma pessoa( características da personalidade)____________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Meus melhores amigos são: ____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
O que mais gosto em mim______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
A profissão que eu quero exercer no futuro ________________________ 
Escolherei esta profissão porque_________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Meus programas de tv preferidos são  
 
Meus passatempos prediletos são________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Minha opinião sobre família _____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Um grande defeito que preciso melhorar___________________________ 
_______________________________________________________________ 
Uma grande qualidade que devo conservar__________________________ 
_______________________________________________________________ 
Minha opinião sobre meus estudos_________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
Atividades:  
 
Entregue a cada aluno uma cartelinha onde estarão algumas letras do alfabeto. 
Atente-se para o fato de  constar na mesma somente as letras  iniciais maiúsculas  
dos seus alunos. 
Providencie um cartaz com todos os nomes de seus alunos.( Tome o cuidado para 
não colocá-los na ordem alfabética.) 
Escreva em cartolina todas as letras do alfabeto em forma maiúscula e coloque-as 
em uma caixinha. 
Comece a brincadeira, sorteando uma letra. Peça ao aluno que tem esta letra na 
cartela que escreva o nome de um colega que começa com a mesma. Vá 
marcando no cartaz os nomes sorteados. 
Ganha o aluno que conseguir preencher a cartela primeiro. Prossiga até todos 
terminarem. Você poderá dar uma bala ou pirulito para quem for fechando a 
cartela. Em seguida oriente-os a colocar os nomes do cartaz na ordem alfabética. 
 
 
 

1) Trabalhando a ordem alfabética: Bingo dos nomes 
Exemplo: 
 

 
 
 



 
M 
 

 
J 
 

 
D 

 
P 

 

              
                   L 

 
                   K 

 
                   A 
 

                    
                   O 

                    
                   C 

  
 
 

Colocando os nomes em ordem alfabética  
 
A _____________________________________________________________ 
 
B_____________________________________________________________ 
 
C______________________________________________________________ 
 
D______________________________________________________________ 
 
E______________________________________________________________ 
 
F______________________________________________________________ 
 
G______________________________________________________________ 
 
H______________________________________________________________ 
 
I_______________________________________________________________ 
 
J______________________________________________________________ 
 
K______________________________________________________________ 
 
L______________________________________________________________ 
 
M______________________________________________________________ 
 
N______________________________________________________________ 
 
O______________________________________________________________ 
 
P______________________________________________________________ 
 
Q______________________________________________________________ 
 
R______________________________________________________________ 
 
S______________________________________________________________ 
 
T______________________________________________________________ 



 
U______________________________________________________________ 
 
V______________________________________________________________ 
 
W______________________________________________________________ 
 
Y______________________________________________________________ 
 
X______________________________________________________________ 
 
Z______________________________________________________________ 
 

2) Trabalhando com o calendário: 
Vamos aprender mais sobre o nosso calendário: 
Segundo o dicionário  Michaelis de Língua Portuguesa  a palavra calendário 
possui os seguintes significados: 
 

 
 

sm (lat calendariu) 1 Tabela, folhinha ou folheto com indicação dos dias, 
semanas e meses do ano, as fases da Lua, as festas religiosas e os feriados 
nacionais. 2 Almanaque. 3 Tabela em que se fixam os dias do ano 
correspondentes a determinados acontecimentos.  
 
 
 

Veja o calendário deste mês: 
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Fevereiro  é o segundo mês do ano, pelo calendário gregoriano. Tem a duração de 
28 dias, a não ser em anos bissextos, em que é adicionado um dia a este mês.  
Originariamente, fevereiro possuía 29 dias e 30 como ano bissexto, mas por 
exigência do Imperador César Augusto, de Roma, um de seus dias passou para o 
mês de agosto, para que o mesmo ficasse com 31 dias, semelhante a julho, mês 
batizado assim em homenagem ao Imperador Júlio César. 



No mês de fevereiro comemora-se dentre outras as seguintes datas: 

• Dia _____O aniversário dos seguintes alunos e funcionários da escola ( se 
houver)  

•  10 -Dia do atleta profissional 
•  11  - Dia da criação da casa da moeda 
•  14 – Dia da amizade 
•  16 – Carnaval 
•  27 – Dia nacional do livro didático e dia dos idosos 

 

Agora que você conhece o calendário do mês de fever eiro, complete: 

a) O Mês de fevereiro tem _________________dias. 
b) Com a ajuda de seu professor, circule todos os dias letivos, ou seja, que 
teremos aulas. Portanto serão ____________dias letivos. 
c) Sabendo que o ano letivo tem 200 dias, se tirarmos os dias que estudaremos 
neste mês, quantos dias letivos ainda  teremos pela 
frente._____________________________________________________ 
d) Preste atenção na quantidade de dias da semana. São um total de ____. 
e) Para cada dia da semana, há quantos dias deste mês? ___________. 
f) Que operação você utilizará para descobrir de forma rápida, sem contar de um 
a um, o total de dias do mês de fevereiro? Demonstre abaixo: 

 

 

 

 

3) Vamos construir gráficos e tabelas: 
A sala do 4º ano da professora Vera possui 35 alunos, conforme mostra o gráfico 
abaixo: 
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Leia atentamente o gráfico e responda: 
a) Qual é título do gráfico? _________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
b) Pinte de vermelho a linha que está no sentido horizontal e pinte de azul a linha 
que está no sentido vertical. 
A linha que você pintou de vermelho é chamada de eixo horizontal  . Ela indica a 
faixa etária de alunos por sexo.   
b)A linha que você pintou de azul é chamada de eixo vertical.  O que ela está 
indicando no gráfico? _____________________________________________ 
c)  Observe os tracinhos do eixo vertical. O espaço entre eles está dividido em 
cinco partes por pequenos tracinhos. 

• Cada uma dessas partes representa quantos alunos? _______________ 
d) Cada quadrinho ( ????) corresponde a quantos alunos?_________________ 
e) Quantos são meninos? ______________ Qual é o total de meninas? ______ 
  
4) Seguindo os mesmos critérios,que tal agora construirmos o gráfico dos alunos 

da nossa sala? 
 
Gostaram? Na próxima aula vamos estudar algo muito pessoal e importante: 
Nosso corpo. Não esqueçam de perguntar pra mamãe qu al é o seu peso, ok? 
 

 
 
 
 

 
 
 
Professor – Motivando: Professor, introduza o tema Corpo humano, principais 
órgãos e funções de maneira bem divertida. Eis uma sugestão: Promova a 
brincadeira bata-quente, onde dentro da caixinha você colocará algumas 
curiosidades relacionadas ao tema.  A cada rodada eles lerão a curiosidade e 
discutirão sobre o assunto. 
 
  
 
Você sabia que: O nosso coração quando dá uma bombadinha, o sangue 
percorre 94.000 km, em um minuto? 
 
 

Você sabia que:-  Você usa 200 músculos para dar um único passo? 

 
 

- Você sabia que : Seus polegares são formados por dois ossos cada, 
enquanto os demais dedos são formados por três ossos? 

 



 

- Você sabia que : Seus polegares são formados por dois ossos cada, 
enquanto os demais dedos são formados por 3 ossos? 
 
- Você sabia que : A bexiga cheia é quase do tamanho de uma bola de 
softball? 

 
 Você sabia que : O ácido dentro do seu estômago é forte o suficiente para 
dissolver o aço de lâminas de barbear? 

 
- Você sabia que : Existem cerca de 1 trilhão de bactérias em cada um dos 
seus pés por causa dos tênis sujos que você usa e do chão imundo que você 
pisa sem chinelos ou sapatos? 
 
 

Você sabia que : O esmalte dos dentes é a substância mais dura do seu 
corpo? 

 
 

Você sabia que : Seu polegar é do comprimento do seu nariz? 
 
 

- Você sabia que : Os seus dentes começaram a crescer 6 meses antes de 
você nascer? 

 
 
Você sabia que : Uma célula do cérebro humano pode conter cinco vezes 
mais informação do que a Enciclopédia Britânica? 
 
  
Você sabia : A comida demora 7 segundos para percorrer o caminho da boca 
até o estômago? 
 

Você sabia : A unha da mão cresce 4x mais do que a unha do pé? 

 
 

Você sabia : O músculo mais forte do corpo humano é a língua? 

 
Você sabia : Uma pessoa normal tem de 120 a 150 mil fios de cabelo na 
cabeça? 
 



 
Momento da leitura:  

O corpo em números: Curiosidades sobre o corpo huma no. 
 

• O cérebro do homem pesa cerca de 1 quilo e meio e o da mulher 1,25 quilo, 
e abriga 25 bilhões de neurônios. 

• O tubo digestivo, da boca ao ânus, mede entre 7 e 10 metros. 
• Os rins precisam de 50 minutos para, com a ajuda das bebidas e da água 

dos alimentos, filtrarem o sangue. Isso resulta, num único dia, em 180 litros 
de sangue limpo e 1,5 litro de urina liberada. 

• A cada respiração, é inalado meio litro de ar. Calculando-se um ritmo médio 
de 12 inspirações por minuto (quando se está tranqüilo), entram para os 
pulmões 17 000 litros de ar por dia.  

• Nossas células são mais de 220 bilhões. Algumas vivem 1,5 dias, apenas. 
Mas, no fígado, elas resistem até 5 meses.  

• .As veias e artérias somam um total de 97 000 quilômetros. Se fossem 
alinhadas, elas dariam 2,5 voltas em torno da Terra. 

• Uma criança nasce com 350 ossos. Mas, quando ficar adulta, vai contar com 
apenas 206. É que os ossos dos membros de um recém-nascido não são 
inteiros: eles vão se soldar durante o crescimento. No total, o esqueleto 
humano pesa 9 quilos. A região do corpo que mais tem ossos é a cabeça: 
29.  

• O coração é um músculo que pesa 250 gramas, em média. No ritmo normal, 
que é de 70 a 75 batidas por minuto, ele chega a dar mais de 110 000 
batimentos por dia.  

• O corpo humano possui cerca de 5 milhões de pêlos, 150.000 deles na 
forma de cabelos. Eles crescem quase 3 cm a cada três meses. 

• Cada olho possui mais de 200 cílios, que duram de três a cinco meses. 
Depois disso, caem. 

• As unhas crescem continuamente, em ritmos diferentes. As das mãos 
aumentam de tamanho cerca de duas vezes mais rápido do que as dos pés: 
4 centímetros por ano. 

 
 Disponível em: http://super.abril.com.br/superarqu ivo/1995/conteudo_114929.shtml 
 
Bate – Papo: Converse com seus alunos sobre o que aprenderam até agora. 
Discuta cada tópico atentamente ressaltando sempre a importância dos cuidados 
que devemos ter com o corpo. Faça uma comparação do mesmo com uma 
máquina muito complexa, onde cada peça corresponda a um sistema do nosso 
corpo. 
 
Registro do Bate-Papo: Dividir a turma em grupo de seis alunos e pedir que o 
grupo tente escrever as partes do corpo que começam com as letras do alfabeto 
que foram destinadas aos mesmos. 
 

 
 
 

Vamos criar um alfabeto do corpo humano? 
 
 
 



                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor: Se seus alunos não souberem o nome de algumas partes do 
corpo, segue uma lista em anexo de algumas partes que, para eles devem ser 
desconhecidas. Mas o ideal é que eles pensem, esta é uma ótima 
oportunidade para diagnosticar até que ponto eles conhecem o próprio corpo. 
Apêndice, baço, pomo-de-adão, abdômen, nádegas, panturrilha, reto, ovários, 
pâncreas, tireóide, útero. 
Para a próxima atividade seria ideal você ter uma balança na escola, mas se 
não, não se esqueça de pedir com antecedência  a medida do seu peso para a  
família. Não esqueça de levar uma fita métrica, pois irá precisar. 
 
 

2)Grupo B  
Escrevam as partes do corpo que 
começam com as letras : 
D____________________________ 
____________________________ 
 E____________________________ 
____________________________ 
F____________________________ 
_____________________________ 
___________________________ 
 

1)Grupo A  
Escrevam as partes do corpo que começam 
com as letras: 
A _____________________________ 
_______________________________ 
B_____________________________ 
_______________________________ 
C _____________________________ 
 ______________________________ 
______________________________ 
 

3)Grupo C 
Escrevam as partes do corpo que começam 
com as letras : 
G___________________________ 
_____________________________ 
H_____________________________ 
_____________________________ 
 _____________________________ 
I_____________________________ 

4)Grupo D  
Escrevam as partes do corpo que começam 
com as letras : 
J____________________________ 
_____________________________ 
L_____________________________ 
_____________________________ 
M_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

5)Grupo E 
Escrevam as partes do corpo que começam 
com as letras : 
N_____________________________ 
_______________________________ 
O______________________________ 
_______________________________ 
P _____________________________ 
 ______________________________ 
Q___________________________ 

6)Grupo F  
Escrevam as partes do corpo que começam 
com as letras : 
R____________________________ 
______________________________ 
S_____________________________ 
_____________________________ 
T_____________________________ 
U____________________________ 
V____________________________ 



Atividades: Vocês perceberam que os números fazem parte do nosso corpo? Mas 
eles aparecem também na nossa idade, no nosso número de sapatos, no nosso 
peso, na nossa altura, etc. Vamos medir a altura e em seguida construiremos uma 
tabela para armazenarmos alguns números que estão presentes em nosso corpo. 
 
Tabela A – Curiosidades numéricas dos alunos do 4º ano _____ 
 
 IDADE PESO ALTURA  Nº SAPATO 
ALUNO     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 

    

     
 

     
 

 
Tabela B - Curiosidades numéricas das alunas do 4º ano _____ 
 
ALUNO IDADE PESO ALTURA  Nº SAPATO 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 



     
 

 
 

    

     
 

     
 

 
1) Compare as duas tabelas e responda: 
a) Nesta sala, estudam mais meninos ou meninas? ________________ 
b) Quem são os mais velhos?_________________ e os mais jovens? _____ 
 
_____________________________________________________________ 
 
c) Quem é o (a) mais alto (a)?______________________________________ 
 
d) Quem calça o maior número de sapato? __________________________ 
 
e o menor? ___________________________________________________ 
 
f) Em média quem são os de maior altura: os meninos ou as meninas?  
____________________________________________________________ 
 
g) No geral, quem apresenta mais massa corpórea: os homens ou as 
mulheres?_____________________________________________________ 
 
2) Vamos resolver situações-problemas? 
a) Uma criança nasce com 350 ossos. Mas, quando ficar adulta, vai contar com 
apenas 206, Quantos ossos vão se soldar a outros neste período? 
 
b) O coração é um músculo que no ritmo normal, chega a bater 75 vezes por 
minuto. Quantas batidas podem acontecer durante 5 minutos? 

c) O corpo humano possui cerca de 5 milhões de pêlos, entre os quais estão os 
cabelos que crescem 3cm a cada três meses. Em seis meses, quantos cm o 
cabelo poderá crescer?___________ Sabendo disso, se você deixar de cortar o 
cabelo durante um ano, quantos centímetros a mais seu cabelo irá crescer. 
 
 
3) Você sabe a diferença entre mal  e mau? Veja a seguinte frase: 
 

Ele trata mal  os animais, porque é um homem mau . 
 
Lembre-se : 
• Mal é o contrário de bem, portanto você deve utilizá-lo  quando puder substituí-

lo pela palavra bem. O contrário de tratar mal os animais é tratá-los bem. 
• Mau é o contrário de bom, portanto você deve utilizá-lo quando puder substituí-

lo por bom. O contrário de homem mau é homem bom. Então a frase poderia 
ser lida também da seguinte forma: 

 



Ele trata bem  os animais, porque é um homem bom . 
 

Vamos ver se você aprendeu? Reescreva as frases abaixo substituindo as 
palavras destacadas: 
Lembre-se:  
MAL – CONTRÁRIO DE BEM 
MAU – CONTRÁRIO DE BOM 
 
a) Ontem eu me senti muito bem depois que fiz exercícios físicos. 
______________________________________________________ 
b) O bom comportamento de um aluno se reflete nas notas. 
______________________________________________________ 
 
c) Quem faz o bem , o recebe de volta. 
______________________________________________________ 
 
4) Observe a seguinte frase:  
a) O lobo mau  é mal  cheiroso. 
Imagine que a história mudou completamente e o seu lobo resolve ser uma pessoa 
de bem. Como poderíamos mudar a frase pra combinar como o novo lobo? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
b) Eu sou o lobo bem, lobo bem, lobo bem... Mau. 
Você acha que o lobo está cantando a melodia de forma correta?  Faça a troca e 
confira: 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
� Na próxima aula aprenderemos um pouquinho sobre os primeiros habitantes do 
Brasil: os índios! 
  
 
 
 
 
 
 
 
Professor – Motivando: Para introduzir o tema, proponha uma brincadeira 
indígena. Segue uma sugestão: 
 

 

Cama de Gato 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cama de gato é uma brincadeira infantil em que se constrói formas com barbantes 
presos às mãos. O jogo cama de gato foi criado por culturas indígenas, mas, hoje, 
crianças do mundo inteiro jogam.  
Como jogar: Providencie um metro de barbante, una as duas pontas com um nó, 
convide um amigo e então, decidam quem começa o entrelace com as mãos. 
Depois que a primeira cama de gato estiver armada, o outro participante tem o 
desafio de transformá-la em uma nova sem desmontar e assim vai...  
 
Siga as instruções das imagens e tente não se enrolar! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Ciência Hoje das Crianças - Ano 21 / N. 191/ Julho de 2008. 

 
 
Momento da leitura: A Identidade indígena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais de 500 anos de Brasil e o tabu do preconceito sobre as populações 
indígenas ainda flui na mente de muitos brasileiros, alguns estereótipos utilizados 
como características dessas populações chegam ao ponto de desclassificá-los 



moralmente dentro da sociedade, são caracterizados como: "traiçoeiros", "ladrões", 
"preguiçosos", "beberrões" etc. 

Segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, no total, quase 12% do território 
nacional brasileiro, pertence aos índios. Apesar de muitas conquistas já realizadas 
à favor desta população, há uma necessidade de se preservar a identidade 
indígena. 

A forma de organização social indígena é muito peculiar, eles sobrevivem 
utilizando os recursos naturais: caçam, pescam, criam instrumentos para as 
atividades de necessidade básica (para sua própria subsistência), mas algumas 
comunidades já usufruem de mecanismos modernos utilizando, por exemplo, 
alguns recursos tecnológicos. Sobretudo, vale-se ressaltar que as técnicas variam 
entre os povos indígenas.  

Há também uma divisão de tarefas dentro das populações indígenas por idade 
e por sexo, geralmente os homens cuidam da pesca, da caça e da colheita (essas 
atividades pode ser individual ou coletiva), já as mulheres se responsabilizam com 
a casa, as crianças e as roças. 

É notório dentro de cada aldeamento o respeito que as pessoas mais velhas 
tem dentro da tribo, sejam homens ou mulheres, os demais membros se referem 
às pessoas mais velhas com grande respeito e admiração, fazendo com que eles 
tornem-se símbolos de tradição da tribo. 

• Organização Política 

Os índios são comandados por chefes que podem ser chamados de caciques. 
O papel do cacique é introduzir na aldeia as mudanças, a preservação da tradição, 
determinar as atividades cotidianas, e ser o responsável do contato entre outras 
aldeias ou entre os "civilizados". 

A chefia na maioria das vezes é transmitida de forma hereditária (pai e filho) ou 
até mesmo entre outros parentes. 

O pajé tem um papel importantíssimo dentro da aldeia, ele é o responsável por 
aconselhar os membros é também uma espécie de curandeiro espiritual. 

Disponiível em: etnologiaindigena.blogspot.com/.../ identidade-indigena.html  
 
 
 
Bate-Papo:  Após brincarem e leremo texto, converse com seus alunos sobre a 
atual situação dos índios no Brasil. Questione se concordam com os adjetivos que  
muitos  índios recebem pelo Brasil  afora? Por que devemos respeitar e valorizar 
os índios brasileiros?  
 
Registro do Bate-Papo: Observe o quadro abaixo e  registre sua opinião :  
Os índios devem lutar para preservar sua identidade cultural ou devem 
acompanhar a evolução da sociedade? Justifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Índio ontem   Índio hoje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atividades: Vamos explorar o texto? 
 
1) Procure o significado das palavras desconhecidas. 
 
2) Retire do texto as características atribuídas aos índios, por parte de muitos 
brasileiros. 
_______________________________________________________________ 
 
3)Segundo o texto,  
(     ) Todos os índios sobrevivem  dos recursos naturais fornecidos pelas florestas. 
(     ) As atividades indígenas são distribuídas por idade e por sexo. 
(     ) Os índios são comandados pelos pajés que são os chefes das aldeias. 
(     ) Na sociedade indígena os mais novos da tribo são respeitados, enquanto  
 
4) A finalidade do texto é: 
(      ) Explicar há quanto tempo existem índios no Brasil. 
(      ) Esclarecer ao leitor alguns aspectos da cultura indígena. 
(      ) Ressaltar a importância do trabalho feminino dentro de uma aldeia. 
(      ) Mostrar que quem manda na aldeia é o cacique. 
 
5) Vamos produzir textos: Veja como um indiozinho descreve seu jeito de viver: 
                          

 
 
 



Conhecendo Cauã 
 

Meu nome é Cauã. Em tupi significa Gavião. Nasci numa aldeia que fica no 
município de bom Jesus do Tocantins. Os meus brinquedos  são objetos  feitos de 
barro, palha ou madeira  construídos por meus pais. Gosto também de brincar de 
dobraduras  feitas de palha que representam os animais da floresta . 

Em minha aldeia não existe videogame, mas nos divertimos muito brincando 
com brinquedos feitos de palha, subindo em árvores e brincando como os animais. 

Antes de aprender a andar, vivi aconchegado a minha mãe numa espécie de 
bolsa que me levava para todo lugar que minha ia, inclusive pro trabalho. Nós 
índios, valorizamos muito o leite materno , e pode crer mamei até os quatro anos 
de idade. 

Desde cedo aprendemos as atividades que vamos desenvolver no futuro. 
Minhas irmãs aprendem a colher, carregar lenha, fiar algodão, confeccionar objetos 
de cerâmica... Eu já estou aprendendo a preparar o terreno para o plantio, caçar, 
confeccionar arco e flecha, construir casas... 

Nós crianças indígenas brincamos muito, mas nossa mãe deve estar sempre 
por perto. Agora o que é legal é que nossos pais não nos batem , nem levantam a 
voz quando devem nos corrigir e isto nós aprendemos e repassamos aos nossos 
filhos. Gosto muito de ser índio. (Adaptado) 
 
 
Agora é sua vez de falar um pouquinho sobre você. F aça como Cauã, registre 
aqui um pouco de sua história. Não se esqueça de re visá-lo. 
 
 

_________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 



 
6) Vamos conhecer um pouquinho sobre a matemática dos índios? Ela é muito 

interessante.  
a) Como você resolveria o problema do índio Juruna? 

Ontem à noite peguei 10 peixes. Dei 3 para meu irmão. Quantos peixes tenho 
agora?  

Aposto que você vai responder que é sete. Certo? Errado. Na verdade Juruna 
agora tem 13 peixes. Veja como é feito o cálculo na aldeia de Juruna:  

 Resposta: Agora eu tenho 13, pois quando eu dou peixe para meu irmão, ele 
sempre me paga de volta. Então, se eu tenho 10 e dou 3 para ele, ele vai me dar 
mais peixe quando ele for pescar. Aí eu faço 10 mais 3 e não 10 menos 3.  

b) Você concorda com esse cálculo? Por quê?  

� Você sabe o que são fontes históricas? Então se pre pare para descobrir. 
Na próxima aula não se esqueça de trazer a fotocópi a da sua certidão de 
nascimento, ou carteira de identidade, cartão de va cinas, e se também  
algum objeto pessoal de quando era pequeno( álbum d e batismo, 
lembrança de nascimento, roupinhas , brinquedos de quando era bem 
pequeno, etc) . 

� Professor, não se esqueça que você também tem um pa ssado e faz parte 
da história, portanto reúna o que for possível de s ua parte, isto motivará 
os alunos. 

 

                                                                                         

 
  
 
 
 
 
Professor – motivando: Que tal fazermos um memorial, utilizando os objetos que 
trouxeram de casa? Explique aos alunos que hoje estudaremos Fontes históricas 
e que cada objeto que trouxeram de casa representa uma fonte histórica pessoal. 
Cada aluno deverá pegar sua foto (já trabalhada anteriormente) e reunir seus 
pertences históricos em volta da mesma. Pode ser em cima da carteira mesmo, ou 
se você preferir organize em outra dependência da escola. Pedir que cada aluno 
fale sobre sua história à medida que for mostrando os objetos.O ideal professor, é 
que você seja o primeiro a participar, pois assim estará motivando os outros a 
fazerem o mesmo. 
Momento da leitura:  
 
Fontes históricas 
 

   Todos nós temos uma história de vida. 
Não se passa pela vida sem deixar marcas. Todos os dias acontecem fatos 

que passam a fazer parte da História. 



Mas existem acontecimentos que ocorreram há muito tempo, muitos anos 
antes de nós existirmos. Como será que esses fatos são descobertos e 
explicados? 

Muitos acontecimentos passados somente tornam-se conhecidos a partir de 
pesquisas. Essas pesquisas são realizadas por profissionais que se dedicam ao 
estudo da história, conhecida como historiadores. Para reconstruir o passado, 
esses estudiosos analisam todo tipo de vestígio que é deixado pelas pessoas. 
Esses vestígios são chamados de fontes históricas. 

Em seu trabalho diário, os historiadores utilizam as mais variadas fontes que 
trazem informações sobre modos de vida, costumes, lugares, ou sociedades de 
outras épocas, que podem ser: jornais, cartas, mapas, livros, pinturas, esculturas, 
fotografias, filmes, objetos pessoais, utensílios, moedas etc. 
E você enquanto ser, histórico e cultural está também está construindo sua história, 
por isso é necessário que você tenha  as fontes que no presente constroem sua 
história ( documentos pessoais) e que no futuro também irão consolidar sua 
existência. Para conhecer essa história, usamos fotografias, objetos, roupas, 
anotações, desenhos, filmes, gravações, lembranças de memória, diários, entre 
outros. Eles são documentos ou fontes de nossa história. 

As fontes históricas devem ser preservadas, pois são através das mesmas 
que hoje sabemos dos fatos do passado e que são muito úteis para a 
compreensão do presente. 

Vamos estudar um documento, ou seja, uma importante fonte histórica que 
nos coloca enquanto ser participante da história: a Certidão de Nascimento. 

 
                               
                             REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
                             ESTADO DE  ____________.COMARCA 
                             DE (cidade)__________________________ 
                               
                             Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais da 2ª Circunscrição –( cidade) ____________. 
 

CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
LIVRO _____ Nº ________ 
Sob os nºs acima foi registrado; ______________________ 
 
________________________________________________ 
 
Nascido(a) aos ( Dia, mês, ano, hora, hospital, etc)______________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
                               
                               
 
De sexo ________________________________________ 
 
Filho de:  (pai) ___________________________________________ 
 
(mãe) ___________________________________________________ 
 
Naturais de: ( local de nascimento dos pais)________________ 
 



_______________________________________________ 
 
Residentes: _____________________________________ 
 
Avós paternos: ___________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Avós maternos: __________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
Registro feito em: ____/____/________________ 
 
 
     

 
Bate- Papo: Pergunte aos alunos o que entenderam por fontes e documentos 
históricos. Explique aos mesmos o que são  documentos considerados legais 
(registros de cartório, leis, textos de jornais etc.) Questione se estes são as únicas 
fontes do conhecimento histórico. Em que medida objetos da cultura material, 
como vasos ou roupas, também podem ser empregados para que conheçamos o 
modo de vida de uma pessoa ou até mesmo de uma. sociedade. Faça uma 
interpretação da certidão de nascimento, lembrando que a mesma pode ser 
substituída pela carteira de identidade, e com isso alguns dados ficarão de fora, 
mas que é importante guardar a certidão antiga, como fonte histórica de dados 
(nome dos avós, onde foi registrado...) 
 
Registro do Bate-papo: Como disse no início, somos mais de seis bilhões de 
pessoas, mas você, eu, e os outros somos únicos, pois temos uma história 
diferente. Vamos registrar alguns de nossos dados nessa história? Consulte seu 
documento (Certidão de Nascimento ou carteira de identidade) e preencha a 
certidão que estudamos durante o momento da leitura. 
 
 I - Atividades: Vamos revisar o que aprendemos? 
 
1) Pedro é um menino de dez anos e se lembra de poucas coisas de quando ele 
tinha dois anos. O que ele pode usar para saber fatos de sua história pessoal 
daquele período? 
 
(a) A memória de seus pais. 
(b) Os livros infantis que compramos nas livrarias. 
(c) Seus cadernos e anotações pessoais. 
(d) Os móveis de sua casa. 
 
 
 2) Uma família viveu há 300 anos atrás. Fazem parte da história dessa família os 
seguintes objetos. 
 
(a) Computadores e maquinas de escrever. 
(b) Livros e televisão. 
(c) Cartas e cadernos de receitas. 
(d) Automóveis e ferro elétrico. 



 
 
3) Para conhecer a história da nossa cidade podemos:  
 
(a) Perguntar aos moradores mais velhos como era a cidade antigamente. 
(b) Olhar as fotografias antigas. 
(c) Ler os textos que foram escritos naquela época. 
(d) Recorrer a documentos escritos deixados pelas pessoas (certidão de 
nascimento, jornais, diplomas, etc). 
 (e) Todas as alternativas anteriores nos oferecem fontes para conhecermos um 
pouco sobre a história local. 
(f) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
4) Quando os navegadores portugueses aportaram no Brasil, em 1500, precisavam 
dar notícias ao rei de Portugal Dom Manuel, relatando o contato com a terra em 
que acabavam de chegar. Para isso, em 1º de maio, Pero Vaz de Caminha, 
escrivão da frota, escreve uma carta, a qual se tornou o primeiro documento escrito 
sobre nossa Terra. Leia um trecho da mesma: 
 

 

 



 
Agora você deverá fazer o mesmo. Escreva um depoimento sobre sua cidade, 
pode ser uma carta, um relatório que no futuro será um documento muito 
importante para mostrar às pessoas como era a nossa cidade na época em que 
você viveu. Capriche hein! Não se esqueça de revisar e expor para apreciação de 
outros leitores. 
 
 
                           _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
II - Vamos Conhecer  um pouquinho sobre o nosso mun icípio? 
 
 

O nome do município 
De acordo com os dados do ano de 2007, o Brasil possui 5.564 municípios. 

A origem do nome desses municípios é bem variada. Alguns possuem nomes 



indígenas como Itaquaquecetuba  ( SP) que significa “lugar de taquaras cortantes, 
outros possuem nome de aves como Maués ( AM) que significa “ papagaio curioso 
e inteligente’, outros com nomes de pessoas ilustres como Santos Dumont ( MG), 
O nosso município  não foge à regra, ele possui uma origem e há quase 103 anos 
de história vem consolidando sua identidade. Mas qual a origem do nome de nossa 
cidade? Vamos voltar no tempo e descobrir: 

Em 1819, na região de Santana das Antas, um viajante chamado Auguste 
de Saint-Hilaire hospedou-se na Fazenda das Antas, onde é hoje o município de 
Anápolis, desta forma acredita-se que ele seja o primeiro cidadão da cidade. 

O fato é que às margens do córrego Góis, rio das Antas ( animal que tinha 
em grande quantidade na região), rio Nunes, córrego Capuava, rio Cesário e rio 
João de Aí ( hoje Jundiaí) moravam algumas pessoas. E por ser um lugar 
agradável, com bom pasto e muita água, muitos viajantes que iam e viam de 
Jaraguá e Silvânia gostavam de parar por ali para descansarem e darem de beber 
a seus animais. 

Muitos destes tropeiros fixaram ali suas residências, principalmente na 
cabeceira do rio das Antas. 

Afirma a tradição que por volta de 1859, passava por ali uma senhora por 
nome de Ana das Dores, natural de Jaraguá, perdeu ali um de seus animais de 
carga que conduzia a imagem de Santana, santa de sua devoção. Ao encontrarem 
o animal, não conseguiram erguer a mala que continha a imagem. Isto levou Dona 
Ana a interpretar o fato ocorrido como um desejo da santa de permanecer naquele 
local. Dona Ana então prometeu doá-la à primeira capela que fosse erguida no 
local. 

Anos mais tarde, em 1870, muda-se para o vilarejo Gomes de Sousa 
Ramos, filho de Dona Ana das Dores. Juntamente com outros moradores 
conseguem uma gleba de terra para construírem a capela de Santana, como era o 
desejo de sua mãe. No ano seguinte a capela foi construída, local hoje onde se 
encontra a Catedral de Santana. 

Inicialmente o nome foi Santana das Antas ( Santana - em homenagem à 
santa de devoção de Dona Ana das Dores, das Antas – porque na região tinha 
muito desses animais). Em 31 de julho de 1907, o nome foi alterado para Anápolis 
( Ana – ( em homenagem à Santa e à dona Ana das Dores) + polis ( que significa 
cidade).  

Hoje se chama Anápolis, ou seja, cidade de Ana. 
 
Fonte: Wikipédia( adaptado) 
 
 

Interagindo com a matemática do texto 
 
1) Você conhece outros municípios com nomes “diferentes”? Escreva-os abaixo: 
_________________________________________________________ 
 
2)  Se o senhor Auguste de Saint-Hilaire chegou na região em 1819, depois de 
quanto tempo, o senhor Gomes de Santana Ramos  mudou-se também para a 
região? 
 
3)Sabendo que a Capela de Santana foi construída em 1871, quantos anos ela tem 
hoje? 

 
4)  Leia  e resolva as questões. Não se esqueça que o material dourado irá ajudar 
muito a resolver este exercício. 



Para 2009, a projeção do IBGE para a população do município de Anápolis, será 
de 335.960 habitantes.Veja  esse número em um quadro com a indicação das 
ordens. 
 
 
6ª ordem  5ª ordem  4ª ordem  3ª ordem  2ª ordem  1ª ordem  
Centenas 
de milhar 

Dezena de 
milhar 

Unidade 
de milhar 

Centena 
 

Dezena 
 

Unidade 
 

 
3 

 
3 

 
5 

 
9 

 
6 

 
0 
 

 
 
a) Cada algarismo corresponde a uma ordem que é numerada da direita para a 
esquerda. Assim, complete: 

• Este algarismo possui ___________ordens. 
• A terceira ordem é representada pelo número ___________. 
• Na segunda ordem existem ____________ dezenas, ou o mesmo que 60 

unidades. 
• Na unidade de milhar existem ____________unidades. 
• Escreva este numeral por extenso_____________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Dados disponíveis em www.anapolis.go.gov.br 
 
 
� Vocês sabem o que é um autorretrato? Aguardem então  até a próxima 

aula! 
Professor – Motivando: Já que estamos estudando o tema identidade, vamos 
descobrir como nos vemos? Será que as outras pessoas nos vêem da mesma 
maneira? Para isso vamos fazer uma brincadeira legal e bem interessante. 
Vamos construir nosso autoretrato. Vocês sabem o que é isso? Autorretrato é a 
representação que alguém faz de si mesmo.  
 

Você conhece ou já ouviu falar sobre o talento artístico de uma grande artista 
plástica brasileira chamada Anita Malfatti? Veja como ela fez seu autorretrato: 
 
 
                                                                Autoretrato, 1922. 
                                                                Pastel sobre papelão, c.i.d. 
                                                                36,5 x 25,5 cm 
                                                                 Coleção de Artes visuais do Instituto de  
                                                                 Estudos brasileiros – USP – SP 

                               
 
 

 
 
 
 
 
Disponível em: http:// leioomundoassim .blogspot.com/2008/04/sriearte-brasileira-anita-malfatti.html      

 



 Agora é sua vez. Você com certeza todos os dias olha no espelho, portanto 
conhece bem suas características. Vamos lá? 
 
Dinâmica : Autorretrato 
Objetivo : Favorecer a integração do grupo, a percepção e o conhecimento do 
outro através da linguagem não verbal. 
Material : Folha de papel ofício, lápis ou caneta. 
Desenvolvimento : 
1 – Cada aluno deverá fazer um desenho (do rosto) representando suas 
características físicas (De preferência colocar detalhes que fazem parte do).  
visual do respectivo dia.: laço de fita, prendedor de cabelo, modelo e cor de 
roupa, brincos, óculos etc. Isso facilitará a percepção). Pedir que desenhem ao 
lado um objeto, animal ou algo de que gostem muito .Pedir que não coloquem 
nome na folha e nem olhem o trabalho dos colegas. Incentive-os a capricharem, 
pois farão exposição dos trabalhos futuramente. 
2) Assim que terminarem recolha todas as folhas redistribuindo-as de forma que 
cada aluno não receba seu próprio desenho. 
3) Cada aluno vai olhar o desenho que recebeu e tentar identificar o (a) colega 
(a) desenhado. 
4) Quem não conseguir acertar poderá aceitar  sugestões de outros colegas. 
5) Deixar que falem, incentivando-os a respeitarem a individualidade de cada 
um. 
 
Momento da leitura:  

 
O autorretrato 

 
No retrato que me faço 
- traço a traço- 
às vezes me pinto nuvem, 
às vezes me pinto árvore... 
 
às vezes me pinto coisas 
de que não há lembrança... 
ou coisas que não existem 
mas  que um dia existirão... 
 
e, desta lida, em que busco 
- pouco a pouco –  
minha eterna semelhança, 
 
no final, que restará? 
Um desenho de criança... 
Terminado por um louco! 

Mário Quintana 
 
Bate- papo:  Volte aos trabalhos feito pelos alunos. Elogie, ressaltando 
características  em cada trabalho. Pontue os seguintes aspectos: 

o Como foi identificar o colega pela característica? O desenho do objeto ao 
lado ajudou? Por quê? 

o Que sentidos vocês utilizaram para identificar o autorretrato do colega? ( 
Percepção, atenção, visão...) 

o Como você se percebe? Será da mesma forma que as outras pessoas? 



o Como você se sentiu quando o colega estava te apresentando? 
o O autor do texto ao fazer seu autoretrato ele se compara a várias coisas. 

Você  realmente  se identifica com o objeto que desenhou ao lado do seu 
autoretrato?  

o Você percebeu alguma característica sua presente em outros colegas? 
Quais? Elas te tornam iguais a eles? Por quê?  

Registro do Bate-papo:  
Agora que você já se autoretratou em forma de desenho descreva abaixo seu 
autorretrato por escrito. 
 
 
 

Descrevendo meu autorretrato 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Atividades:                                                        
 1)Agora que você já conhece o que é um autorretrato, vamos aprender o que é 
uma autobiografia.  Primeiramente vamos aprender o que significa a palavra 
biografia. 
A palavra biografia  vem de BIO, que significa vida e GRAFIA, que significa 
escrita . Uma biografia, então é a história de vida de alguma pessoa. Mas quando 
nós mesmos escrevemos sobre nossa própria história, então temos uma 
autobiografia.  
Anita Malfatti fez seu autoretrato. Imagine agora que ela quisesse também fazer 
sua autobiografia. Seria mais ou menos assim: 
     Meu nome é Anita Catarina Malfatti, nasci em São Paulo no dia 02 de dezembro 
de 1889. Faz bastante tempo não é mesmo? Fui pintora, desenhista, gravadora e 
professora brasileira.  
Nasci com  uma atrofia no braço e na mão direita. Aos três anos de idade fui 
levada pelos meus pais  para  a Itália, na esperança de corrigir esse defeito 
congênito. O tratamento médico não foi suficiente e  tive  que carregar essa 
deficiência pelo resto da vida.  Mas com a ajuda de nossa  governanta  aprendi a  
desenvolver o uso da mão esquerda e com isso praticar a arte e a escrita. 
     Estudei pintura na Alemanha e nos Estados Unidos e me tornei uma pintora 
muito famosa. Com certeza vocês devem conhecer alguns de meus quadros. 
Dentre os mais famosos estão: 
 



                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

      A boba                                                                           O farol 

Confesso para vocês que não foi fácil chegar onde cheguei, pois tive que estudar 
muito e vocês também devem fazer o mesmo. Nada é impossível para aquele que 
quer e acredita nos seus sonhos! 

• Que tal agora você nos contar um pouco de sua história? Com certeza, você é 
uma pessoa especial, cheia de características , qualidades e sonhos a realizar. 
Abra as portas do seu coração e divida um pouco de sua vida. Vamos lá? 

                         _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



2) Como vimos Anita foi  uma grande artista.Em seu ateliê, criava vários quadros, 
utilizando diversas técnicas de pintura. O gráfico a seguir apresenta a quantidade 
de  quadros que ela fez utilizando as seguintes técnicas: óelo sobre tela, pastel 
sobre papel, água forte, tinta de caneta e lápis de cor sobre papel, carvão e pastel 
sobre papel.  

 

Quadros  do ateliê de Anita Malfatti  e técnicas us adas: 

                                                                                              

 

 
A boba         Georgina                                           O grupo dos cinco                           

(Óleo sobre tela)                      ( Óleo sobre tela )                                ( Tinta de caneta  
          1915/1916                                      1914                                                                     e lápis de cor)              

                                                                                                                   1922 

                                                                           

 

 
   A ventania                           Mário de Andrade I                          O homem amarelo 
 ( Óleo sobre tela )                 ( Óleo sobre tela)                              (carvão e pastel 
         1922                                  1922                                                  sobre  pa pel)                                                                                               
                                                                                                               1915/1916 
 
 
 
 

 

 
Auto – Retrato                          Menino Napolitano                         O homem das sete cores                                
Pastel sobre papel                    Água forte                                     (carvão e pastel sobre 
          1922                                              1912                                                 Papel)  1915 / 1916                              

                

                                                                                           

 

 
Chanson de Montmartre             Mulher do Pará                                  Papoulas 
( Pastel sobre papel)                   (Óleo sobre tela)                         ( Óleo sobre tela) 
        1926                                                1927                                       1945                   
 
Disponível em : www.passeiweb.com/saiba_mais/arte_c ultura/galeria/anita_malfatti 



a) Organize em uma tabela as obras de arte do ateliê de Anita: 
 

Nome do quadro  Técnica utilizada  Data 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

a) Quantos quadros estão disponíveis no ateliê de Anita Malfatti?_____________ 

b) Qual foi técnica mais utilizada pela artista para produzir seus quadros?________ 

__________________________________________________________________ 

c) Qual a que ela menos utilizou e em que quadro?_________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Se sua preferência por quadros fosse óleo sobre tela, você teria quantas opções 
de escolha?_________________________________________________________ 

e) Qual foi o primeiro quadro a ser pintado? _______________________________ 

E o último?_________________________________________________________ 

f) Quantos anos se passaram entre a pintura do quadro Papoulas e a do quadro 
Menino Napolitano? 
___________________________________________________________ 

g) Quantos e quais quadros a artista não conseguiu concluir no mesmo ano?_____ 

__________________________________________________________________ 



g) Percebemos que nossa artista gostava de retratar em seus quadros, rostos , 
cenas do cotidiano e paisagens. E você , o que gosta mais de desenhar? 
Que tal mostrar um pouco do seu talento? Solte a imaginação e desenvolva 
sua técnica. Não se esqueça de dar um título, os recursos utilizados e a 
data. Quem sabe seu desenho um dia  não servirá de fonte inpiradora para 
alguém! A professora fará uma exposição dos trabalhos, portanto capriche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pessoal,  já estudamos um pouquinho sobre nossa ide ntidade, 
descobrimos  nossas origens, conhecemos a história do nosso município, 
vamos agora nos situar um pouco no espaço? Mas terã o que aguardar até 
a próxima aula, ok? Até lá!  



Professor – Motivando:  (Providencie o Mapa – Múndi, mapa do Brasil, do 
município e também o globo terrestre.)  Peça aos alunos que desenhem em uma 
folha de  papel o contorno de uma das mãos e à medida que você for retratando as 
diferentes localizações espaciais eles vão preenchendo. 

• Hoje iremos aprender  localização geográfica, ou seja, nós  enquanto  
indíviduos vivemos em sociedade e nosso primeiro contato é com nossa família. 
Então nossa casa é nosso primeiro espaço de convivência. Imagine  que esta 
mão representa sua família e você está no centro da mão . Escreva nos dedos 
os nomes das pessoas de sua familia. 

 

 

 

 

 

 

• Sua casa  juntamente com as outras da rua formam um espaço maior que é o 
seu  bairro. Este por sinal tem outros próximos a ele. Escreva em cada dedo o 
nome de um bairro próximo ao seu. Seu professor  pode lhe ajudar. 

• Legal! Percebeu que você e o outros não estão sozinhos?  Mas o seu bairro 
juntamente com os outros formam um espaço bem maior que é a cidade onde 
você mora. Escreva em cada dedo o nome de uma cidade próxima à sua. 
Consulte o mapa do município se for  preciso. 

• Que barato! Sou alguém, não vivo só e minha casa faz parte do município. Mas 
será que o município está só? Olhe para o mapa do Brasil: com a ajuda do seu 
professor descubra onde está a cidade de Anápolis. Ela se encontra dentro do 
Estado de Goiás, que também não está sozinho, pois próximo dele existem 
outros estados. Escreva em cada dedo, o nome de um estado vizinho de Goiás. 

• Veja! Você  mora no bairro(?) , na cidade de Anápolis, no Estado de Goiás 
dentro de um enorme lugar chamado Brasil, que também não está só. Veja o 
Mapa- Múndi. Quantos países ! Agora escreva em cada dedo o nome de um 
país próximo do Brasil. 

• Você observou que o Brasil  juntamente com os outros países formam um grande 
espaço que conhecemos por mundo ou planeta Terra. Mas o que é mesmo 
interessante é que a Terra também não está sozinha no espaço, pois existem 
outros planetas em nossa galáxia. Escreva agora, em cada dedo  o nome de um 
planeta do nosso sistema Solar. 

• Percebemos com esta brincadeira que estamos em um lugar deste planeta.O 
que acabamos de fazer foi descobrir nossa localização geográfica. 



 

Momento da leitura:  Anápolis: Localização geográfica 
Anápolis é um município brasileiro que se encontra localizado no estado de 

Goiás, em uma das cinco regiões brasileiras, o Centro – Oeste. 
A cidade pode ser considerada, sem sombra de dúvidas, uma das mais 

privilegiadas do interior do País quanto à localização geográfica. Implantada no 
coração do Brasil, Anápolis é um pólo logístico por excelência. Situa-se 
estrategicamente no cruzamento de dois eixos rodoviários importantes, a BR-153, 
(sentido norte/sul ) e a BR- 060, ( sentido leste/oeste),  futuramente poderá contar 
com Ferrovia Norte-Sul . Esta infra-estrutura de transportes relacionada com o 
distrito agro-industrial e o Porto Seco fazem de nossa cidade um ponto estratégico 
de distribuição de cargas de abrangência nacional e internacional. 

Essa localização estratégica coloca o setor atacadista de Anápolis numa 
posição bastante privilegiada que extrapola as fronteiras do Estado de Goiás, pois 
os comerciantes do norte do Brasil fazem aqui suas compras.. 

     O nosso município limita ao norte com os municípios de Abadiânia e 
Pirenópolis , ao sul  com os municípios de Terezópolis , Goianápolis, Leopoldo de 
Bulhões e Silvania. A leste  com os municípios de Silvania e Abadiânia e a com os 
municípios de Nerópolis, Ouro Verde e Petrolina de Goiás .  
A cidade é dividida administrativamente em cinco distritos administrativos:  

• Interlândia  
• Souzânia  
• Goialândia  
• Joanápolis  
 

Disponível em  www.anapolis.go.gov.br ( com adaptações)  
 
 

Bate – Papo: Faça uma interpretação oral do texto, questionando os aspectos 
relevantes . Utilize uma rosa dos ventos e tente fazer a localização geográfica  do 
município  no mapa do Brasil, utilizando também o mapa de Goiás, levando-os a 
perceberem qual espaço o município se encontra: dentro do estado, região, país, 
continente, mundo. Relacione  com os passos da atividade  feita durante o 
motivando. 

 

Registro do Bate-Papo:  Com a  ajuda do seu professor : 

• Pinte de verde a região brasileira na qual  o seu estado se encontra 
localizado. 

• Escreva o nome do nosso Estado e faça o contorno do mesmo. 
• Escreva dentro do contorno  o nome do nosso município. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
O que você observa no centro destas figuras? 
Agora observe e compare as duas partes: são iguais ou diferentes?   
Em relação à linha vertical, denominada eixo de simetria,  as figuras foram 
divididas em duas partes iguais. Concluindo, simetria é a relação que existe entre 
duas partes iguais (imagens, números…) situadas em lados opostos de um 
ponto/reta.  
 
 
 
 
Agora é a hora de praticarmos: 
 
1) Dobre um papel, recorte como quizer e abra. Agora observe as duas metades: 
Você consegue identificar o eixo de simetria? As partes estão iguais? 
2) Existem formas simétricas na natureza?  Que tal darmos uma voltinha pelo pátio 
da escola e tentarmos identificar  objetos simétricos, por exemplo, comece por  
uma folha e observe seu eixo de simetria.  
3) Você sabia que  no corpo corpo humano também existe  simetria? Ou seja, 
existem partes que sempre correspondem a outras, ou seja, onde o que há no lado 



esquerdo sempre encontramos no lado direito. Você poderia citar alguns 
exemplos?_________________________________________________________ 
4) Mas  no nosso corpo também existem órgãos onde não é possível identificar 
simetria, como é o caso do coração, do fígado etc. Dizemos então que estes 
órgãos são assimétricos. 
5) Vocês sabiam que existe simetria também nas palavras? Olha que interessante: 
.Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. 
Você consegue identificar alguma simetria nesta frase? Mas ela possui algo muito 
curioso, é o que chamamos de simetria sonora. Leia esta frase de trás para frente. 
O que você observou?  
 
 

6) Complete as figuras a partir do seu eixo de simetri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARCIA, Maria Mello.  Coleção Asas Para Voar: Língua Portuguesa. 4º ano.  São  
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