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EMEF ITAPUTANGA 

4° ANO – 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA -Usando o livro do PAES 

 

1º DIA: 08/03 
1) Filmar a leitura dos 5 primeiros parágrafos do Texto: Lá em Piroró do Bó (pá-

gina 06 e 07) e enviar para a professora. 

 
2) No caderno o aluno irá copiar e responder a questão 1, 2  do quadro com o tí-

tulo: TEMPO DE LEITURA E ORALIDADE (página 09) 

 

 

2º DIA: 10/03 
1) Assistir o Vídeo: https://youtu.be/TnGKyuXcZYg (uso do S ou SS) 

2) Assistir o Vídeo: https://youtu.be/jmTb_S2ko80  ( uso do C ou Ç) 

3) Atividade 1 – página 10 – copiar as palavras no caderno 

4) Atividade 2 – página 11 – (fazer no livro) 

 
 

3º DIA: 11/03 
1) TEXTO: Lá em Piroró do Bó,( página 06 e 07). copiar no caderno do 6º ao 14º 

parágrafo ) e enviar para a professora. 

 
1) No caderno: copiar e responder por escrito as atividades 1 e 2 que está dentro 

do quadro na página 12 (TEMPO DE ESCRITA) 

 

4º DIA: 12/03 
1) ATIVIDADE DE LEITURA –  

ORIENTAÇÕES TEMPO DE LEITURA E ORALIDADE 
 

2) Atividade 3 – página 13 – copiar no caderno o que está no quadro, depois res-

ponder por escrito. 

 

 
 

https://youtu.be/TnGKyuXcZYg
https://youtu.be/jmTb_S2ko80
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3) Copiar no caderno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º DIA: 15/03 
1) Assistir o vídeo: https://youtu.be/CwR8pA5sdIg (palavras com R e RR) 

 
2) Ler do 15º ao 18º parágrafo do texto: Lá em Piroró do Bó no livro página 14 e 15 , 

filmar a leitura e mandar para a professora 

 
3) ORIENTAÇÕES – página 1 6–  fazer a atividade 02 do livro 

 

6º DIA: 17/03 
1)  Tempo de escrita atividade1,2 3 – página 17 e18 – fazer no livro 

 

7º DIA: 18/03 
1) TEXTO: Lá em Piroró do Bó,( página 14 e 15). copiar no caderno do 1º ao 6º pará-

grafo ) e enviar para a professora. 

 

https://youtu.be/CwR8pA5sdIg
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8º DIA: 19/03 
1) Assistir o vídeo: https://youtu.be/TYq0zfc-3pw (gênero textual CONVITE) 

 
2) Na página 19 -  responder a atividade no livro  

 
 

 

MATEMÁTICA 

 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 

melhor organização;  

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

Habilidades:  

Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar, com ou sem o 
apoio de materiais que auxiliem o entendimento das diferentes formas de representação e 
ordem dos números. 
 

 

VAMOS REVISAR A CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES? 

 

A cada 3 ordens temos uma unidade simples.  

• A 1º ordem é da unidade; 

• A 2º ordem é da dezena; 

• A 3º ordem é da centena 

Observe o quadro explicativo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos exercitar? 

 

1) Observe o quadro posicional abaixo e responda o que se pede: 

 

CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 
 

https://youtu.be/TYq0zfc-3pw
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3º ORDEM 2º ORDEM 1º ORDEM 
 

Centenas Dezenas Unidades 
 

1 5 3 
 

a) Qual é o número que está na 2º ordem (dezenas)? 

b) Qual é o número que está na 3º ordem (centenas)? 

c) Qual é o sucessor do número que está na 1º ordem (unidades)? 

d) Quantas unidades tem o número 5 neste quadro? 

e) Escreva o número do quadro posicional por extenso. 

2) Decomponha os números e escreva por extenso. Siga o exemplo: 

 
123       100 + 20 + 3 = Cento e vinte e três 

 
a) 145= 

b) 221= 

c) 342= 

d) 420= 

e) 185= 

f) 432= 

g) 683= 

 
3) Agora faça ao contrário da atividade acima. Leia o número por extenso e escreva os 

numerais. Siga o exemplo: 

 
Uma centena + três dezenas + cinco unidades       135 

 
a) Uma centenas + quatro dezenas + sete unidades= 

b) Três centenas + cinco dezenas + oito unidades= 

c) Quatro centenas + sete dezenas + nove unidades= 

d) Sete centenas + oito dezenas + três unidades= 

e) Nove centenas + uma dezena + cinco unidades= 

f) Seis centenas + duas dezenas + uma unidade= 

 

4)Arme e efetue cada operação no quadro posicional 

a) 126+132= 

b) 231+212= 

c) 324+127= 
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d) 390+122= 

e) 743+210= 

f) 453+245= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Escreva os números abaixo por extenso: 

 

a) 245= 

b) 212= 

c) 360= 

d) 341= 

e) 698= 

f) 523= 

g) 894= 

h) 765= 

 

 

 

 

 

 

                                           CIÊNCIAS 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 

melhor organização;  
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▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

Habilidades: 

Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, 

reconhecendo sua composição, sua utilização e sua importância em diferentes atividades do 

cotidiano 

MISTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

MISTURA: É a união de duas ou mais substâncias diferentes. As misturas podem ser 

classificadas em Homogêneas e Heterogêneas.  

Mistura homogênea: É a mistura que apresenta apenas uma única fase. Formamos uma 

mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são 

dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos sal e açúcar na água.  

Mistura heterogênea: É a mistura que apresenta duas ou mais fases. Sempre é formada 

quando um ou mais materiais que foram adicionados não se dissolveram em outro. Por 

exemplo, se adicionarmos areia e isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá. Também 

falamos sobre as transformações dos materiais que podem ser reversíveis e irreversíveis. 

Transformações reversíveis: Nas transformações reversíveis, o material pode voltar a ser 

como era antes da mudança. 

Transformações irreversíveis: As transformações irreversíveis não podem ser desfeitas. 

Isso significa que, após a transformação, o material não voltará mais a ser como antes. 

 

• Agora, vamos exercitar sobre Misturas: 

1) Marque com um X na resposta certa. Em um experimento, água, óleo de cozinha, corante 

alimentício e açúcar foram utilizados para produzir misturas. Após cada mistura, observou-se 

quando ocorria dissolução ou não. A tabela a seguir resume as informações relativas e esse 

experimento. 
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a)  Pode-se afirmar que são misturas homogêneas: 

(A) as misturas 1 e 2.  

(B) as misturas 2 e 3. 

(C) as misturas 3 e 4. 

(D) as misturas 1 e 4. 

 

b) Ainda com relação ao experimento da questão anterior, é correto afirmar que são 

misturas heterogêneas: 

 (A) as misturas 1 e 2 

(B) as misturas 2 e 3 

(C) as misturas 3 e 4  

(D) as misturas 1 e 4 

 

c) O que é mistura? 

(   ) São os elementos que não fazem parte da natureza.  

(   ) São os materiais de transformações irreversíveis.  

(   ) É a união de duas ou mais substâncias diferentes, ou seja, toda vez que um material 

entra em contato com outro, temos a formação de uma mistura. 

 

d) Como podem ser classificadas as misturas? 

 (   ) Homogêneas e Heterogêneas.  

(   ) Líquido, sólido e gasoso.  

(   ) Reversível e irreversível. 

2) Responda:  

a) A água que bebemos no nosso dia a dia é um exemplo de mistura ou substância 

pura?  

b) Cite 3 exemplos do nosso cotidiano de mistura homogênea. 

 
c) Cite 3 exemplos do nosso cotidiano de mistura heterogênea. 

 

                                                HISTÓRIA 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 
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melhor organização;  

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

Habilidades:  

Reconhecer a História como ciência que estuda o resultado da ação do ser humano no tempo e no 

espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo, estabelecendo 

conexões entre variações e continuidades de comportamento e estruturas no passado e no presente, 

percebidos no cotidiano, nas relações sociais, na família, na escola, na comunidade e demais 

espaços de convivência.  

 

A ORIGEM DOS SERES HUMANOS: DA ÁFRICA PARA O MUNDO 

Observe a ilustração e o texto abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade.  

Foi ali que se formaram as primeiras famílias, Na África a humanidade foi palco da primeira  

revolução tecnológica de sua história: a passagem da existência como caçador e coletor  

de frutas silvestres para a prática da agricultura. 

Na arquitetura, engenharia e matemática, as pirâmides ainda comprovam a alta tecnologia  

africana de 3 mil anos atrás. 

 

• Responda de acordo com o texto e a ilustração acima: 

  

1) A imagem do mapa acima representa qual continente? 

(   ) Americano  

(   ) Asiático  

(   ) Europeu  

(   ) Africano 

 

2) Porque a África é o berço da humanidade e da civilização? 

(   ) Acreditam que os primeiros seres humanos surgiram na África. 
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(   ) Foram colonizados pelos portugueses.  

(   ) São todos de baixa renda. 

(   ) Tem uma cultura diversificada. 

 

3) Que áreas de conhecimento os povos africanos também possuíam no passado?  

4) Os africanos contribuíram muito para nossa cultura. Leia o texto abaixo, pesquise e 

depois cite da cultura africana o que é pedido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uma festa popular- 

• Dois pratos culinários típicos- 

• Uma dança- 

• Uma estilo de música- 

 

GEOGRAFIA 

 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  

▪ Orientamos que as atividades sejam copiadas e respondidas no caderno do aluno para 

melhor organização;  

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

Habilidades:  

Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da 

Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de 

vivência. 

TERRITÓRIO BRASILEIRO 
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   O Território é o espaço ocupado por uma sociedade. Essa sociedade exerce domínio sobre      

seu território, geralmente por meio de representantes que poder do governo que o controla. 

 A administração de todo o território brasileiro é responsabilidade do governo federal, que  

sem sede em Brasília, no distrito federal. Brasília é a capital do Brasil. O governo federal é   

chefiado pelo presidente da República. 

 Os 26 estados brasileiros e o distrito federal são administrados por um governo estadual,    

chefiado pelo governador do estado. 

 Cada estado está dividido em diversos municípios. 

 E cada município é administrado por um governo municipal, chefiado pelo prefeito. 

 

      

  Responda as questões a seguir: 

1) O que é território? 

2) Qual é a capital do Brasil? 

3) Nosso País é formado por quantos Estados? 

4) Faça uma pesquisa e responda: 

a) Qual é o nome do presidente do nosso País? 

b) Qual é o nome do nosso Estado?  

c) Qual é o nome do governador do nosso Estado? 

d) Qual é o nome do nosso município? 

5) Observe o mapa brasileiro abaixo, cole-o no caderno de geografia, pinte de verde 

o nosso Estado e responda as perguntas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o menor Estado em território do nosso País? 

b) Qual é o maior Estado em território do nosso País? 
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c) Em qual Região nosso Estado fica localizado? 

(    ) Nordeste 

(    ) Sudeste 

(    ) Sul 

(    ) Centro- Oeste 

(    ) Norte 

d) Pinte de azul os Estados que fazem parte da nossa região. 

Inglês 

 

ORIENTAÇÕES  

➢ Aproveite o material explicativo para consultar e resolver as atividades propostas. 
➢ Preste bastante atenção nas questões e nas respostas dadas.  
➢ Responda com calma 

        

  Habilidade (Currículo do ES):       EF06LI24-ES  

                                                          EF06LI16-ES 

Números de 0 a 50: 

1- One  

2- Two 

3- Three 

4- Four 

5- Five 

6- Six 

7- Seven 

8- Eight 

9- Nine 

10- Ten 

11- Eleven 

12- Twelve 

13- Thirteen 

14- Fourteen 

15- Fifteen 

16- Sixteen 

17- Seventeen 

18- Eighteen 

19- Nineteen 

20- Twenty 

21- Twenty-one 

 

 

 

Ex: 24 

R: Twenty-four 

30- Thirty 

31-Thirty-one 

      40-Forty 

      41-Forty-one 

      50-Fifty 

 

 

Exercício: 
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A-Escreva os números em inglês:

 

20= 

34= 

50= 

27= 

29= 

42= 

47= 

10= 

14= 

18= 

16= 

23= 

33= 

 

ARTE 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

 

HABILIDADE: (EF15AR02-01/ES) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 

visuais, tais como: o ponto, a linha, a cor e outros, presentes nas primeiras manifestações 

artísticas de diferentes locais. 

 

ATIVIDADE 1: 

 

VAMOS COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NO MATERIAL DE ARTE!!!! 

Utilize a primeira folha do seu caderno de arte para criar uma linda capa 

personalizada para seu material. 

Orientações: 

• No meio da folha escreva bem grande a para ARTE, você pode utilizar 

letras decoradas, manuscrita ou letra de forma. 

• Desenhe várias coisas que te faz feliz ao redor da palavra Arte. 

• Pinte os desenhos com as cores que você mais gosta. 

• Escreva o seu nome, o nome da escola e turma 
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ATIVIDADE 2: 

 

Cores Primárias 

Cores primárias são cores puras sem mistura. É através delas que se formam todas as outras 
cores.  

As cores primárias são: vermelho, amarelo e azul. 

Cores Secundárias 

As cores secundárias são aquelas formadas pela combinação de duas cores primárias. 

Elas são: laranja= combinação de vermelho + amarelo 

             Verde = Combinação de amarelo + azul 

             Violeta ou roxo= combinação de vermelho + azul 

Cores Terciárias 

As cores terciárias são aquelas formadas pela mistura de uma cor primária com uma cor 
secundária. Elas são: 

Vermelho alaranjado=combinação de vermelho +laranja 

Amarelo alaranjado= combinação do amarelo +laranja 

Amarelo esverdeado= combinação do amarelo+verde 

Azul esverdeado = combinação do verde+azul 

Azul arroxeado = combinação do azul + roxo 

Vermelho arroxeado= combinação do roxo + vermelho 

 Cores Neutras 

As cores neutras são aquelas que combinam com qualquer cor. Elas são o preto, o branco 
e o cinza. 

 AGORA É COM VOCÊ!!! 

• Divida a folha do seu caderno de arte ao meio e crie dois desenhos iguais, um de cada 
lado, pinte um dos desenhos com as cores primárias e o outro com cores secundárias 

Orientações:  
▪ O aluno deverá copiar e responder em seu caderno a questão 1. 
▪ O aluno deverá realizar a atividade prática da questão 2, tirar uma foto executando e enviar 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Habilidade (do Currículo do ES): EF35EF01-04/ES Experimentar e fruir brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena, africana, 
europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico 
cultural. É interessante que os estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio 
cultural para que reconheçam e valorizem as aprendizagens sobre os jogos e brincadeiras, 
com exigências motoras mais complexas, que não fazem parte do seu cotidiano, 
aprofundando a aprendizagem sobre a cultura na qual as brincadeiras e jogos se originaram. 
 

Olá aluno(a)! Hoje realizaremos uma atividade sobre Brincadeiras e jogos de matriz indígena, 

africana, europeia, entre outras. Conheceremos um pouco mais sobre o jogo popular 

amarelinha. Mas, antes de iniciarmos a parte prática vamos pesquisar um pouquinho e 

responder a questão em seu caderno: 

1- O Jogo de Amarelinha é um dos jogos populares mais conhecidos no mundo e possui 

sua origem desconhecida. Embora não saibamos a sua origem, ela possui várias versões 

que explicam a sua história. Faça uma pequena pesquisa sobre a história do jogo de 

amarelinha e escreva em seu caderno. 

(Atenção: essa atividade é para ser copiada e realizada em seu caderno de educação 

física) 

2- Agora vamos praticar a atividade: Jogo de Amarelinha. 

Jeito de Brincar: Desenhe no chão o modelo tradicional da amarelinha enumerando cada 

quadrado (esse quadrado representará uma casa no jogo). Cada jogador precisa de uma 

pedrinha ou tampinha. Quem começar joga a pedrinha na casa marcada com o número 1 

e vai pulando de casa em casa, partindo da casa 2 até o céu. Só é permitido pôr um pé em 

cada casa. Quando houver uma casa do lado da outra, podem colocar os dois pés no chão. 

Ao chegar no céu, o jogador vira e volta pulando na mesma maneira, pegando a pedrinha 

quando estiver pisando na casa 2.  

Perde a vez quem: – Pisar nas linhas do jogo; – Pisar na casa 

Onde está a pedrinha; Não acertar a pedrinha na casa onde ela deve 

cair; Não conseguir (ou esquecer) de pegar a pedrinha de volta;  

Ganha quem terminar de pular todas as casas primeiro.  

Se você quiser assistir como se joga, acesse o vídeo disponível no youtube.com. É só 

clicar o link: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=brw_6T9rJps               Boa aula!

para a professora.  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=brw_6T9rJps
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