
 
EMEF – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE 

ATIVIDADES REMOTAS – 2021 
 

 PROFESSOR (A): Adriana Borba.              ANO: 4º      TURMA: 42      DATA: 03/05/2021 a 07/05/2021 
 

NOME DO ALUNO: ______________________________________________________________________________ 
 

     Leia o poema silenciosamente e depois em voz alta! (treine a leitura sempre !         ) 
        Faça um desenho para cada estrofe do poema e pinte. 
                                                                                                                        DESENHO 

SE AS COISAS FOSSEM MÂES 
Sylvia Orthof 

 
        Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. 
        O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. 
        Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. 
        O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. 
 

 

       Se a casa fosse mãe, seria a mãe das sementes. 
       Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. 
       Se a fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. 
      Toda mãe é um pouco fada... 
      Nossa mãe fada seria. 
 

 

       Se a bruxa fosse mãe, seria uma mãe gozada; 
       Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. 
       Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida, 
       Faria chá e remédio para as doenças da vida. 
      Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, 
      Sentariam comportadas, teriam boas maneiras. 
 

 

      Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira ou postiça, 
      Mãe vovó ou mãe titia, Maria, Filó, Francisca, 
     Gertrudes, Malvina, Alice. 
     Toda mãe é como eu disse! 
      Dona mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa, 
      Escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra e chora, 
      Traz remédio e sobremesa... 
     ... Tem até pai que é “tipo mãe”... 
     Esse então é uma beleza!!! 

 

 
1) Observe esses versos do poema “Se as coisas fossem mãe”. 

Escreva a sua opinião sobre o que a 
autora quis dizer nesses versos.  

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

      Cada mãe é diferente. Mãe verdadeira ou postiça, 
      Mãe vovó ou mãe titia, Maria, Filó, Francisca, 
     Gertrudes, Malvina, Alice. 
     Toda mãe é como eu disse! 
... Tem até pai que é “tipo mãe”... 
     Esse então é uma beleza!!! 
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2) Encontre no caça palavras relacionadas ao texto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Escolha 4 palavras do caça palavras e faça frases. ( não esqueça da letra maiúscula 
no início e do ponto no final) 
a) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
b)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
c) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
d) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4 ) Faça a correspondência correta entre as colunas. 

 

(  1  )se a mesa fosse mãe seria mãe das                                                       (      ) estrelas 

(  2  ) se a chaleira fosse mãe seria mãe da                                                   ( 1  )  cadeiras 

(  3 ) se a sereia fosse mãe seria mãe dos                                                     (      )  alegria 

(  4  ) se a bruxa fosse mãe seria mãe das                                                     (      ) mãe 

(  5  ) se a terra fosse mãe seria mãe das                                                      (      ) peixinhos 

(  6 ) se a fada fosse mãe seria mãe das                                                        (      ) janelas 

(  7  ) se a casa fosse mãe seria mãe da                                                         (      ) da água fervida 

(  8  )se a lua fosse mãe seria mãe das                                                           (       ) vassouras       

(  9   ) tem pai que é tipo _______ esse, então, é uma beleza.                  (      ) sementes 
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1) Escreva palavras que lembrem a sua mãe ou a pessoa que você ama.. Escreva 

no coração o nome dela. 

 

2) DESENVOLVENDO A CRIATIVIDADE 

 Fale sobre sua mãe, dizendo: Como ela é (alta, morena...); Se ela é (calma, 

alegre...); 

 Escreva o que você vai falar, usando frases verdadeiras: 

                                                              MINHA MÃE 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Olá! Querido(a) aluno(a), 
Se você estiver com dúvidas sobre adição com transporte ou 
reagrupamento assista ao vídeo ele pode lhe ajudar! 
 
 Link do vídeo: https://youtu.be/qCdcpEk2_bA  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/qCdcpEk2_bA
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SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS 

 No nosso ambiente podemos encontrar seres vivos e seres não vivos.  
      Os seres vivos nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem-se, envelhecem e 
morrem. 
 Os seres não vivos são aqueles que não tem vida. 
 

 
 
Quer saber mais? Acesse o link e assista ao vídeo: https://youtu.be/q5F-VINjJlE  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/q5F-VINjJlE
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TRÊS PODERES 

Poder Executivo 

 

 O município é governado pelo prefeito. Ele trabalha na prefeitura. 

 Ele representa o Poder Executivo, aquele que é responsável pela execução das leis, pela 

administração correta do dinheiro arrecadado através de impostos e taxas e pela solução de 

problemas do município. 

 O prefeito é auxiliado pelo vice-prefeito que o substitui em caso de sua ausência ou de 

seu impedimento. O prefeito e o vice-prefeito são escolhidos pelo povo, em eleições, que são 

realizadas de quatro em quatro anos. 

 

Poder Legislativo 

 

 Os vereadores compõem a Câmara Municipal. 

 Eles exercem o Poder Legislativo, que é o poder encarregado de fazer as leis do 

município. 

 Os vereadores também são escolhidos pelo povo através do voto secreto. 

 

Poder judiciário 

 

 O juiz de direito trabalha no Fórum, julgando o cumprimento das leis. É ele que decide 

se as pessoas estão cumprindo as leis corretamente e também a aplicação de penas aos que não 

as respeitam. 

 

Complete: 

 

a) Os três poderes são ______________________________ ,  _____________________  

e ________________________________________. 

b) O prefeito representa o Poder _____________________________________________. 

c) Os Vereadores representam o Poder ________________________________________. 

d) O Juiz de direito representa o Poder ________________________________________. 

e) Os prefeitos e vereadores são eleitos pelo ____________. 

f) Os Vereadores compõem a _______________________________________________. 

g) Os ____________________________ fazem as leis do município. 
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ATENÇÃO! NÃO PRECISA RECORTAR OS NÚMEROS. APERNAS ESCREVA NO LUGAR CERTO. 
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