
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 4º ANO 

Olá Amiguinhos!!! Espero que tenham conseguido 

descansar um pouquinho!!! Vamos retomar nossas 

atividades? Como é bom ter vocês aqui!!! 

1- Leia o texto com atenção: 

EMÍLIA (A boneca gente)                                                                                                                                                                                                   

 

De uma caixa de costura 

Pano, linha e agulha 

 Nasceu uma menina valente  

Emília, a Boneca-Gente  

Nos primeiros momentos de vida 

 Era toda desengonçada  

Ficar em pé não podia, caía 

 Não conseguia nada 

 Emília, Emília, Emília  

Emília, Emília, Emília  

Mas a partir do momento  

 



 

Que aprendeu a andar 

 Emília tomou uma pílula  

E tagarelou, tagarelou a falar 

 Tagarelou, tagarelou a falar 

 Ela é feita de pano 

 Mas pensa como um ser humano 

 Esperta e atrevida  

É uma maravilha  

Emília, Emília Emília, Emília, 

 Emília Emília, Emília, Emília  

Para história, ela tem um plano 

 Inventa mil ideias, não entra pelo cano 

Ah, essa boneca é uma maravilha!  

                       (Composição: Pepeu Gomes / Baby do Brasil. https://www.letras.mus.br/baby-  do-

brasil/322165/) 

 

COMPREENSÃO DO TEXTO 

1) De acordo com o texto, quem nasceu de uma caixa de costura? 

 

2) A boneca Emília foi feita de que materiais? 

 

3) Como era a Emília no seu primeiro momento de vida? 

 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/baby-%20%20do-
https://www.letras.mus.br/baby-%20%20do-


 

4) Emília tagarelou a falar quando 

(A) nasceu 

(B) tomou uma pílula 

(C) ficou desengonçada 

(D) saiu da caixa de costura 

 

 

5) Reescreva as frases abaixo, trocando as palavras destacadas por outras 

semelhantes com os mesmos sentidos ou significados: 

 

A) Nasceu uma menina valente. 

 

B) Era toda desengonçada. 

 

6) A música se organiza também em rimas. Escolha outras palavras que rimem 

com o trecho da música e complete: 

 

A) Esperta e atrevida. É uma _______________________________ 

B) Para a história, ela tem um plano. Inventa mil ideias, não entra 

_______________________. 

 

7) O texto diz que a Emília inventa mil ideias e não entra pelo cano. Qual o 

sentido da expressão destacada? O que significa a pessoa que “entra pelo 

cano”? Pergunte para alguém de sua família. 

 

 

 



 

 

8) De acordo com o trecho “Ficar de pé não podia, caía” podemos então dizer 

que Emília não conseguia se manter de pé porque ela é 

 

(A) uma boneca de pano. 

(b) esperta e atrevida. 

(C) uma maravilha. 

(D) tagarela. 

 

                    Vamos aprender um pouco mais sobre MÚSICA 

 Aproveitando o ritmo da música Emília (boneca de pano) qual a sua 

preferência musical? Qual estilo de que mais gosta? Música para todos os 

gostos! Vamos conhecer alguns: 

                            CLÁSSICA 

                  SAMBA 

                            

                 ROCK 

 



 

 

ENTREVISTANDO 

Bom, você já percebeu que cada pessoa pode ter um gosto diferente também 

para música. Que tal entrevistar alguém de sua família sobre o gosto 

musical? Então, mãos à obra e aproveite as dicas abaixo, para realizar sua 

entrevista. 

Dicas para sua entrevista 

1-   Comece identificando a pessoa pelo nome e idade. 

2-   Depois, pergunte qual o estilo musical de sua preferência. 

3-   Procure saber o que influenciou essa pessoa a ter essa 

influência musical 

4- Pergunte se além da música gosta de dançar também. 

5- Você pode criar outras perguntas, caso queira. 

Agora que tal assistirmos o vídeo da música da Emília e dançarmos com nossa 

família? Obaaaaa!!!!  Acesse o link https://youtu.be/vYcHA-1kT94  

 

MATEMÁTICA  

        Vamos matematicar com a turma da Emília??? 

1) Para uma grande festa no sítio, Emília comprou 24 caixas com 9 

litros de óleo cada uma, para os quitutes de Tia Anastácia.  

A) Quantas latas de óleo ela comprou? 

B) Divida o total da resposta da letra A por 9. Que número encontrou? 

 

 

https://youtu.be/vYcHA-1kT94


 

2) Pedrinho comprou 48 figurinhas e guardou-as igualmente em dois 

pacotes. 

A) Quantas figurinhas ficaram em cada pacote? 

B) Multiplique o número de figurinhas em cada pacote por 6. Qual o 

número encontrado? 

 

 

3) Num desfile criado por Narizinho, havia 8 fileiras com 18 bonecas 

cada uma. 

A) Quantas bonecas havia ao todo? 

B) Divida o total dessas bonecas por 2. Que número encontrou? 

 

4) Complete as sequências descobrindo seus segredos: 

A) 12   15    ____   21  ____   ___  30 ___  _____  _____ 

B) 14    19  ____   _____  34   ____  ____   _____   54  ___    

 

5) Escreva os números abaixo por extenso: 

A) 1. 234 

B) 23. 789 

C) 10.001 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


