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4º ANO 
MATERIAL COMPLEMENTAR 

ESCOLAR – Módulo II 

 
 

PREZADAS FAMÍLIAS: SEJAM BEM-VINDAS AO NOSSO MOMENTO DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

SANTA ISABEL PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 

. AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA AS 

CRIANÇAS E JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS PREOCUPADOS EM 

OFERECER ENSINO DE QUALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

NESSE TEMPO DE CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO 

ATIVIDADES QUE AUXILIARÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ ABORDADOS PELOS NOSSOS 

PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS FORAM ELABORADAS PARA 

AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA. 

 

ESTÁ PREPARADO? PARA AUXILIÁ-LOS, LEIAM COM ATENÇÃO AS DICAS 

ABAIXO: 

 

– ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO 

LONGO DA SEMANA. 

 

– IMPORTANTE QUE A CRIANÇA TENHA UM LUGAR TRANQUILO PARA 

REALIZAR AS ATIVIDADES. 

 

– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 

– OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DEVEM APENAS AUXILIAR NAS 

ATIVIDADES, POIS AS MESMAS DEVERÃO SER REALIZADAS PELAS 

CRIANÇAS. 

 

 

 

EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

BOM ESTUDO !!! 
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Olá,  queridos alunos! Estamos de volta e muito felizes em estarmos pertinho de vocês nesse momento de 
quarentena através dessas atividades! Dessa vez falaremos sobre os índios!   
 Você sabia que eles já estavam aqui antes de nós,  e que eles são chamados de donos da Terra?  
 
 
VAMOS APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE ELES?  

 

                                                                                      Fonte: http://arquivo.fde.sp.gov.br/fde.porta 

Você sabia que a 1ª edição dos Jogos Indígenas em Santa Isabel, foi em 2014 ? 

 

Santa Isabel promoverá a 1ª edição dos Jogos Indígenas 

                                

   A Prefeitura Municipal de Santa Isabel, através da Secretaria Municipal de Educação realizará o “I 

Jogos Indígenas” no dia 22 deste mês, das 9h às 16h, no CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social) do Jardim Eldorado. 

   Haverá apresentações de dança e a participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino nas 

diversas modalidades dos jogos indígenas, tais como: Arco e Flecha, Cabo de Guerra, Futebol 

Feminino, Futebol Masculino, Luta Corporal: Huka-Huka, Corrida de Maracá, Corrida de Toras, 

Zarabatana, Arremesso de Lança, Peteca, Corrida de 50 metros e Corrida em dupla. 

   Todos os artigos que serão utilizados e a decoração foram confeccionados pelos professores e 

alunos  da Rede de Ensino. A alimentação também será composta por comidas típicas. 

   Os jogos dos povos indígenas têm o seguinte princípio: “O importante não é competir, e sim, 
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celebrar”. A proposta está sendo trabalhada pelos professores nas escolas municipais através das 

atividades abordadas no Livro Didático Integrado e outras planejadas pelos mesmos. Para tanto, os 

professores especialistas de Arte, Educação Física e os coordenadores das escolas participaram de 

formações e oficinas com o artista plástico Francisco Machado, que deu apoio e assessoria à equipe 

pedagógica para estudo e organização do evento. 

Fonte: Município de Santa Isabel 
  

1-Onde foi realizado a 1ª edição dos Jogos Indígenas e em qual local ?  

_______________________________________________________________________ 

 

 2- Quem confeccionou os artigos e as decorações para os Jogos Indígenas ?  

_______________________________________________________________________ 

3- Por que os  povos indígenas têm o seguinte princípio: “O importante não é competir, e sim, 

celebrar” ? 

(A) O importante é ganhar a competição  

(B) O importante é competir  

(C) O importante é participar  

(D) O importante é celebrar as alegrias e as vitórias  

4- Com quem os professores especialistas de Arte, Educação Física e os coordenadores das 

escolas participaram de formações e oficinas ? 

_____________________________________________________________________________ 

5- Quais são as modalidades dos jogos indígenas apresentadas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6- O que significa a palavra CRAS ? Onde está localizado ? 

_______________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldesantaisabel/?tn-str=k%2AF
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7- Sublinhe ou circule o verbo na frase abaixo:  

“O importante é celebrar”. 
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8- AGORA, É SUA VEZ DE PÔR A MÃO NA MASSA E REESCREVER UMA HISTÓRIA  

    Nessa quarentena, o legal é conviver com a família, peça a um adulto ou um irmão 

que leia a história sobre A CINDERELA INDÍGENA e faça a reescrita no espaço abaixo.  

Após reescrever, leia-o para a pessoa que o ajudou na leitura e observe se você 

conseguiu escrever a maioria dos fatos acontecidos do conto.  

Título da história:  
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Querido pai, mãe ou responsável pelo aluno leia o conto três vezes, peça para que o estudante reconte 

a história e após solicite que escreva. Após a reescrita, solicitar que seja lido pelo aluno, verificando 

juntos se a produção tem a maioria das ideias do texto. 

CINDERELA ÍNDIGENA 

   As margens do oceano Atlântico, numa linda praia, vivia um grande guerreiro. Morava com sua irmã e todas 

as jovens da aldeia sonhavam em se casar com ele. Ele dizia que só se casaria com a moça que fosse capaz 

de vê-lo chegar em casa ao anoitecer, mas ele sempre voltava invisível. A irmã do guerreiro era a 

responsável pela tarefa de testar as pretendentes. Todos os dias, ao entardecer, ela caminhava pela praia 

com alguma moça interessada em seu irmão. Chegando perto de casa, ela perguntava: 

 Você está conseguindo vê-lo? 

Todas mentiam dizendo que sim. 

- E com o que ele está puxando o trenó? 

As moças, tentando adivinhar, respondiam: 

- Com uma corda - ou - com uma pele de alce! 

Mas todas mentiam e Vento Forte não se casaria com alguém que não falasse a verdade. Na mesma aldeia, 

vivia um grande cacique junto às suas três filhas. Elas eram moças muito bonitas. 

A mais nova, que se chamava Tainá, era de uma beleza incrível. Suas irmãs tinham muita inveja dela e a 

tratavam mal. Davam-lhe roupas velhas e faziam com que ela fizesse todo o serviço da casa. Um dia 

cortaram-lhe os lindos cabelos negros e jogaram brasas em seu rosto, deixando-a com muitas cicatrizes. Para 

completar, disseram para seu pai, que Tainá se machucara sozinha. 

As filhas mais velhas do cacique também tentaram conquistar o Vento Forte, mas ele não acreditou em suas 

mentiras e as mandou embora. 

Um dia, Tainá ouviu falar de Vento Forte e decidiu conhecê-lo. As irmãs caçoaram dela: 

- Imagina se ele vai sequer olhar para uma criatura sem graça como você! 

No caminho até a casa do índio todos riram dela, deixando-a muito triste. Entretanto, a irmã do guerreiro 

recebeu a jovem com muito carinho e foi caminhar com ela pela praia. Ao entardecer, ela fez a pergunta de 

sempre: 

- Você está conseguindo vê-lo? 

- Não - respondeu Tainá, que surpreendeu a outra com sinceridade. 

- E agora, pode vê-lo? - insistiu  a irmã. 

- Estou sim e ele era maravilhoso! 

- Com o que ele está puxando o trenó? 

- Com o arco-íris! Que lindo! 

A irmã de Vento Forte acreditou que a moça falava a verdade. Levou-a para casa e lhe preparou um banho 

especial. 

Enquanto esfregava Tainá, suas cicatrizes iam desaparecendo. Seus cabelos começaram a crescer, lindos e 

negros. Em seguida, ela ganhou roupas de princesa e lindos ornamentos. 

Quando Vento Forte chegou, ficou encantado com sua beleza de Tainá e a pediu em casamento. Depois 

disso ele resolveu se vingar de suas irmãs, transformando-as em árvores com raízes bem profundas, para 

que elas nunca mais se soltassem. 

Dizem que ainda hoje, sempre que sopra um vento forte, as árvores estremecem de medo. Isso faz com 

que  se lembrem de seu terrível castigo, pelas mentiras que contaram e pelas maldades que fizeram contra a 

irmã. 

                                                                     Fonte: Texto de Patrícia Amorim. Editora: Vale das Letras. 
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VAMOS PRATICAR A MATEMÁTICA ? 

Observe a quantidade de peças que foram produzidas em 5 escolas para a Olimpíada 

Indígena: 

Peças Quantidades 

Zarabatana 100 

Arco e flecha  130 

Lança 110 

Peteca 85 

1-Quantas peças foram produzidas no total:  

(A) 230 

(B) 340 

(C) 195 

(D) 425 

2-Quantas peças a mais foram produzidas entre a Zarabatana e Peteca ?  

 

Resposta:  

3-Qual a diferença de peças produzidas entre Arco e flecha e a Peteca ?  

 

Resposta:  
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4-Escreva os números correspondentes. Faça como o modelo.  

2014: dois mil e catorze 

2020: _________________________________________________________________  

100: __________________________________________________________________  

130: __________________________________________________________________  

110: __________________________________________________________________ 

85: ___________________________________________________________________  

 

5-Complete a sequência numérica dos números que estão faltando:  

1000 1020 ______ 1060 ______ 1100 _____ _____ _____ 1180 

 

 

 

 

Até a próxima semana !!! 

 


