
 

 

 

ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR  

 

Sexta – Feira 26 /03 

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades em seu caderno (seguindo o 
exemplo que já consta em seu caderno). 

 

Retomaremos com as atividades do livro didático INTERDISCIPLINAR 
ÁPIS.  

 

Páginas: 25 até 27 – Observe e leia com atenção as informações das páginas 
para responder às questões.  

Páginas: 28 e 29 - Leia com atenção e observe as informações das páginas 
para responder as questões no livro e no caderno quando necessário.  

Página: 30 Observe e leia com atenção o texto. 

Página: 31 Realizar apenas o exercício número 2 em seu caderno. Registre a 
pergunta e a resposta 

Página: 31 Após a leitura e a observação com atenção, responda as questões, 
na atividade 1 b, deverá ser realizada em seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 
Nome do aluno:  Semana 4 de 

22 a 26 de março 
Professor: Lucilene Sena Data: 26/03/2021 Turma: 4º A 

Componente Curricular:  INTERDISCIPLINAR 
  

Entrega: Diariamente via whatsapp da 
professora. 



 

 

 

 
ATIVIDADE SOCIOEMOCIONAL 

Sexta – Feira 26 /03 

MÍMICA DAS EMOÇÕES 
 

É uma atividade a ser realizada em dupla ou em grupo: uma pessoa irá              
expressar uma emoção através de movimentos do corpo e/ou da face e os             
demais terão que identificar aquela emoção. 

 
1°Uma pessoa irá representar algumas emoções através de expressões         

corporais e faciais. 
 2° Os demais irão observar expressões corporais e faciais do          
participante para reconhecer e nomear qual emoção foi expressada. 
 

Lista de situações que poderão ser expressadas para fazer as mímicas. 
 
 

Como você se sente quando…  
Ganha um presente?  

Vê uma barata?  

O seu amigo não te chama para brincar? 
O seu brinquedo favorito quebra?  

Escuta a sua música favorita?  
Come uma comida que não gosta?  

Fica doente?  

Falta luz e fica tudo escuro? 
Não pode abraçar uma pessoa que você gosta? 

Preciso ficar em casa? 
 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 
Nome do aluno:  Semana 4 de 

22 a 26 de março 
Professor: Lucilene Sena Data: 26/03/2021 Turma: 4º A 

Componente Curricular:  SOCIOEMOCIONAL 
  

Entrega: ******* 


