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Atividades Semanal
Ensino Fundamental 4º e 5º anos

Neste material colocamos sugestões de atividades para fazer em casa, 
lembrando que:

✓ As atividades são para aprender e divertir;

✓ Se houver necessidade peça ajuda para fazer as atividades;

✓ Chame toda a família para participar junto com você;

✓ Participar das atividades com o seu filho é essencial;

✓ Com essas sugestões estamos desenvolvendo: estimulação sensorial, raciocínio 
lógico, coordenação motora fina, estimulação prazerosa pela leitura e escrita, 
desenvolvimento da linguagem, concentração e memória.

2



Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3

Leitura Brincadeira Filme

Leia a poesia: o ano 
tem doze meses
Autora: Laura Góes 

Disponível em ANEXO 1

Amarelinha   dos meses dos 
ano.
Faça no chão uma 
amarelinha que vá até o 12. 
A cada número escreva o 
nome do mês. Ex.: 01 
JANEIRO,
02 FEVEREIRO... Até o 12  
DEZEMBRO. Jogue como o 
tradicional, colocando a 
pedrinha  em cada quadro. 

Divertidamente
É uma animação da Disney 
que aborda o tema 
da inteligência emocional de 
forma simples e didática. Ao 
tratar sobre emoções tão 
diretamente, se tornou uma 
referência no assunto, capaz 
de inspirar tanto famílias 
quanto educadores.
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Dicas de Hoje – Educação Inclusiva – 07/04/2020 – Terça-feira

Atividade 1 Atividade 2

Leitura Brincar para aprender

Após a leitura do texto procure o significado 
das palavras destacadas. Peça ajuda caso 
encontre dificuldade.

Páscoa...
É mudar,
É partilhar,
É ter esperança,
É lutar e vencer.
É refletir,
É superar sofrimentos,
É dizer sim ao amor e a vida.
É investir na paz,
É lutar por um mundo melhor,
E ajudar mais gente a ser gente.
É viver em constante libertação,
É crer que a vida supera a morte.
É conquista diária, 
É encontro,
É passagem para um mundo novo!

Feliz Páscoa!

Disponível em ANEXO 2

Escreva ou peça para alguém escrever 
bilhetinhos gentis a todos que estão 
em casa. Você pode elogiar cada um e 
expressar o quanto cada um é 
importante na sua vida. 
Exemplos:
Mãe sua comida é deliciosa. 
Eu amo muito a senhora.
_________________
Pai você está cheiroso.  Sou feliz de ter um 
pai como o senhor.
_________________
Irmã seu cabelo está muito bonito. Obrigada 
por me ajudar nas atividades.
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Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3

Oficina Brincadeira Filme

Pintura de ovos
Peça para um adulto 
cozinhar os ovos  de 
galinha que serão 
decorados.
Após esfriar pinte os ovos 
conforme sua 
criatividade com pincel 
ou dedo e tinta guache
Você pode presentar 
alguém com seu ovo 
decorado.

Gentileza gera
gentileza.

Pensando que a 
Páscoa  nos leva a 
refletir sobre partilha,  
é hora de entregar 
tudo o fez para as 
pessoas.
Os bilhetes e os ovos 
decorados. 
Tenho certeza que 
ficarão muito 
agradecidos e felizes. 

A fantástica fábrica de 
chocolate

https://www.youtube.com/watch
?v=kynwMFFqLnk

Turma da Mônica: Um 
conto de Páscoa

https://www.youtube.com/watch
?v=1PT0f4bkzzI

Dicas de Hoje – Educação Inclusiva – 08/04/2020 – Quarta-feira
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https://www.youtube.com/watch?v=kynwMFFqLnk
https://www.youtube.com/watch?v=1PT0f4bkzzI


Dicas de Hoje – Educação Inclusiva – 09/04/2020 – Quinta-feira

Ponto Facultativo

Dicas de Hoje – Educação Inclusiva – 10/04/2020 – Sexta-feira

Feriado

EQUIPE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SME
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REFERÊNCIAS

https://www.youtube.com

https://soloinfantil.com/educacao

https://educador360.com/gestao/divertidamente-licoes-sobre-nosso-emocional/
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https://www.mzv.cz/public/com.br
https://www.mzv.cz/public/com.br
https://www.saude.abril.com.br/
https://www.saude.abril.com.br/
https://vida-crianca.blogspot.com/2018/09/amarelinha
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThHdwEwoJEgPgxo3zK7P51tpSsjbE44ho7A0QxcOWcKe-ODaUc&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThHdwEwoJEgPgxo3zK7P51tpSsjbE44ho7A0QxcOWcKe-ODaUc&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThHdwEwoJEgPgxo3zK7P51tpSsjbE44ho7A0QxcOWcKe-ODaUc&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThHdwEwoJEgPgxo3zK7P51tpSsjbE44ho7A0QxcOWcKe-ODaUc&usqp=CAU
https://www.mzv.cz/public/com.br
https://www.saude.abril.com.br/
https://vida-crianca.blogspot.com/2018/09/amarelinha
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThHdwEwoJEgPgxo3zK7P51tpSsjbE44ho7A0QxcOWcKe-ODaUc&usqp=CAU
https://www.youtube.com/
https://soloinfantil.com/educacao
https://educador360.com/gestao/divertidamente-licoes-sobre-nosso-emocional/

