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EMEF” ITAPUTANGA 

 4° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

LÍNGUA PORTUGUESA – 

 Usando o livro do PAES (livro verde – 1º trimestre) 

1ª SEMANA 
      GÊNERO TEXTUAL: PIADA 

1) Fazer a leitura do Texto: DISPUTA NA FILA -  página 71 / Gravar a leitura e enviar para a 

professora. 

 
2) Atividades 1 e 2 – página 72 – sobre o texto / fazer no livro 

 
3) Atividade 3 - página 72 – copiar e fazer no caderno por escrito / sobre o texto. 

 
4) Atividades 4 e 5 – página 73 – fazer no livro / sobre o texto. 

    INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
1) Atividades 1, 2 e 3 – página 74 / fazer no livro 

2)Atividades 4 e 5 – página 75 / fazer no livro 
3)Atividade 6 – páginas 76 e 77 / fazer no livro –palavras com S, SS, C e Ç 
4)Atividade 7 -  página 78 / fazer no livro –palavras com S, SS, C e Ç 

5) Atividade 1 página 79 / Fazer no livro – Contar outra piada por escrito. 

          Será enviado um vídeo no grupo do Wasthap: A PIADA 

2ª SEMANA 
        Gênero textual: Cartaz 

1)  Ler o texto da página 80 

Responder as atividades 1 e 2 – página 80 e as atividades 3, 4 e 5 – página 81 / Fazer no 
livro  

2) COPIE NO CADERNO E RESPONDA: 

Por que uma FEIRA LITERÁRIA É IMPORTANTE?  O QUE AS PESSOAS DEVEM 
ENCONTRAR NESTA FEIRA? 

3)TRABALHAR: DITONGO E HIATO  -  COLAR NO CADERNO 
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ASSISTIR O VÍDEO: https://youtu.be/Q0edM37-eDg (ditongo e hiato) 

 

1) Atividades 1 e 2 – página 83 – fazer no livro – ditongo 

 
2) Atividades 1, 2, 3, 4 e 5 – página 85 / Faça no caderno:  copie e responda 

                Observar a capa dos livros e responder sobre elas. 

 

1) Atividade 1, 2 e 3 -  página 82 / fazer no livro – Interpretação do CARTAZ 

 
2) TRABALHAR: DÍGRAFOS     

COLAR NO CADERNO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTIR VÍDEO: https://youtu.be/rnXwp_6EhTs (dígrafos) 

3) Atividades 1 e 2 – página 86 / fazer no livro 

4) Atividade 3 – página 87 / fazer no livro –dígrafos e palavras com NH e LH 

 

 

https://youtu.be/Q0edM37-eDg
https://youtu.be/rnXwp_6EhTs
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COMPLETE O QUADRO 

 

 

 

 

 

 
 

 
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:  

EF04MA25/ES Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, 

utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, oportunizando um 

trabalho interdisciplinar com a habilidade (EF04LP09), da Língua Portuguesa, no que se refere à leitura de valores 

monetários e reflexões sobre consumo consciente. 

 

SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO- À VISTA OU À PRAZO 

 

Para facilitar a compra de bens, o comércio criou o crediário. 

Crediário significa que você pode comprar a mercadoria e pagá-la parceladamente, isto é, aos 

poucos. A cada mês você paga um pouco, até completar seu preço total. 

Existe, porém, uma diferença no preço. Quem paga à vista, paga menos. Quem paga a prazo, paga 

mais, pois tem os juros cobrados sobre a mercadoria. 
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Veja os preços do televisor abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Agora, responda de acordo com o anúncio acima: 

a) Qual é o preço do televisor à vista? ________________________ 

b) E o preço à prazo? _____________________________ 

c) Em até quantas vezes o televisor pode ser parcelado? __________ 

d) Calcule a diferença do preço à vista para o preço à prazo. Faça a conta. 

e) Você acha mais vantajoso comprar à vista ou à prazo? Porquê? 

2) Observe os preços dos brinquedos abaixo e responda de acordo com as informações contidas 

neles: 

 

 

 

 

 

 

a) Qual é o brinquedo mais caro? E o mais barato? 

b) Se Felipe comprar o avião e o urso, quanto ele gastará? 

c) André comprou o barco e o avião e pagou com uma nota de R$ 50,00. Quanto ele recebeu de 

troco? 

d) Estela pediu que a mãe comprasse 2 ursos. Quanto a mãe dela gastou nessa compra? 

e) Escreva os valores dos brinquedos por extenso: 

• R$16,00- 

• R$25,00- 

• R$27,00- 

• RS38,00- 

 

3) Calcule o troco. Não se esqueça de fazer as contas. 

 

TV Semp Toshiba 

 

À vista R$ 450,00 

Ou 

10 X de R$ 56,00 

Total à prazo R$ 560,00 
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VOCÊ COMPROU DEU EM DINHEIRO RECEBEU DE TROCO 

 

BONECA 

R$50,00 

 

R$ 100,00 

 

? 

 

PATINS 

R$ 134,00 

 

 

 

R$ 150,00 

 

 

 

? 

 

 

VIDEO GAME 

R$ 250,00 

 

 

 

R$ 300,00 

 

 

? 

 

4) Agora, resolva:  

 

a) Antônia tinha esta nota  

 Comprou um pirulito por R$ 4,00. Depois de pagar, com quanto ela ficou? 

 

b) Sr. João foi fazer compras e pagou com uma nota igual a esta 

As compras ficaram em R$ 40 reais. Quantos reais sobrou para Sr. João? 

 

c) Mamãe tinha R$ 25 reais. Papai lhe deu mais  

Quantos reais ela tem agora?  

 

d) Mariana tinha  

Ela gastou R$ 13,00 na farmácia. Com quantos reais ela ficou? 

 
 

5) Atividades do livro didático de matemática “Ligamundo”: 

➢ Faça a leitura das páginas 24 e 25 “O dinheiro brasileiro” 

➢ Página 26- Atividade nº 1 (responder no livro) 

➢ Página 27- Atividades nº 1,2 e 3 (responder no livro 
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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;  
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 

 

 

Habilidades: EF04CI03 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis 

(como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.).  

 
TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA 

 

Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um 

fenômeno. Esses fenômenos podem ser reversíveis (físicos) ou irreversíveis (químicos). 

 

➢ Transformações reversíveis – são aquelas que podem ser desfeitas, revertidas ao estado 

original. 

Exemplo: A água líquida se colocada em temperatura muito fria muda de estado, se transforma em 
água sólida. Porém essa água sólida se exposta a temperatura quente volta ao estado líquido, 
ou seja, reverte ao estado original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Transformações irreversíveis – são aquelas que não podem ser desfeitas, revertidas ao estado 

original.  

Exemplo: Um ovo cru, se aquecido, sofre uma transformação que não pode ser desfeita. 
 

 

 

ATIVIDADES 

 

 

1) As transformações da matéria podem ser classificadas em reversíveis e irreversíveis. 

Sabendo disso, escreva qual o tipo de transformação que é: 

a) Torrar um pão – _________________________________  

b) Congelar um copo de água – ______________________  

c) Assar um bolo – _________________________________  
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d) Estourar pipoca – ________________________________  

e) Descongelar uma carne – __________________________  

f) Cozinhar uma espiga de milho – _____________________ 

g) Aquecer uma fatia de pizza – ________________________ 

 

2) Responda com base no texto lido:  

a) Quais são os dois tipos de transformações da matéria?  

b) Cite um exemplo de transformação reversível. 

c) Cite um exemplo de transformação irreversível. 

 

3) Considere os itens citados abaixo e analise quais deles poderiam se manter preservados ou 

não em caso de aquecimento. 

 

Itens (matéria) 

Em caso de aquecimento o 

que ocorre? (Veja dica 

abaixo da tabela) 

Esta mudança é ou não re-

versível? (Sim ou não) 

Chocolate-   

Milho-   

Água -    

Papel-   

Carne-   

Tecido   

   

 

Dica: na coluna “o que ocorre?” use termos como: cozinha, derrete, queima, evapora, ferve, etc. 

 

GEOGRAFIA 

Habilidades:  

EF04GE10 Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, 
diferenças e semelhanças.  

MAPAS 

Os mapas são importantes ferramentas produzidas pela cartografia e que mostram as 

características de um determinado espaço. Para a compreensão de um mapa faz-se necessário o 

uso de elementos básicos. 

Leia os elementos de um mapa: 
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              Observe o mapa abaixo e depois responda as questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Qual o assunto abordado no mapa? Onde você obteve essa informação? 

2) O mapa possui todos os elementos? Caso não possua, indique quais estão faltando. 

3) Quantos tipos de clima o mapa está apresentando? Quais são eles? 

4) Relacione cada termo à sua respectiva definição: 

(A) Título 

(B) Escala 

(C) Legenda 

(D) Orientação 

(E) Fonte 
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(    ) Entidade responsável pela realização do mapa 

(    ) Identifica os símbolos e as cores usados no mapa 

(    ) Aponta o mapa o rumo da rosa-dos-ventos 

(    ) Informação de quantas vezes que a realidade foi reduzida 

(    ) Nome que indica o que o mapa está representando. 

5) Complete a cruzadinha abaixo de acordo com o que estudamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

Habilidades: EF40HI02/ES Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos 
processos históricos que envolvem a humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, 
criação da indústria etc.), compreendendo os conceitos de sociedade hidráulica e revolução agrícola, e percebendo a 
ocupação espacial e deslocamentos das etnias indígenas, povos e comunidades tradicionais e a ocupação de 
territórios próximos a rios no Espírito Santo. Dando importância à água e conservação do meio ambiente para a prática 
agrícola consciente e sobrevivência do homem ao longo do tempo. 

 

AS GRANDES NAVEGAÇÕES 

 

 Há cerca de 550 anos, diversos produtos levados das Índias (na Ásia) para a Europa eram muito 

caros e comercializados apenas por árabes e italianos, pois o acesso por terra estava bloqueado pelo 

Império Otomano. Entre esses valiosos produtos destacavam-se as especiarias, que são temperos, 

condimentos alimentares extraídos de plantas. As especiarias eram muito importantes para conservação 

dos alimentos. Os portugueses e os espanhóis se interessaram em também participar desse rentável 

comércio, mas precisavam ter acesso direto a tais produtos. Por isso, iniciaram o processo de grandes 

navegações, lançando-se em mares desconhecidos com o objetivo de encontrar uma rota marítima até as 

Índias.    Observe as embarcações abaixo: 
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Agora leia e reflita nas perguntas: 

➢ Como será que essas embarcações funcionam?  

➢ Será que existiram ou existem aquelas que funcionam pela força do ser humano?  

➢ Será que os povos de antigamente já usavam algum tipo de embarcações? Para quê? 

➢ Você percebe alguma embarcação no mapa antigo abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa foi feito há aproximadamente 500 anos por um cartógrafo europeu, que o fez para 

marinheiros que navegavam pelo Mar Mediterrâneo, Europa Ocidental e Costa Noroeste da África. 

A época do mapa foi marcada por interesses de reis e pessoas mais ricas de países 

europeus, como Portugal e Espanha. Os interesses eram por produtos, principalmente metais 

preciosos como ouro e prata, ou mercadorias que rendessem muito dinheiro como madeira do 

pau-brasil e açúcar. Também se interessavam por transportar pessoas de seus países para 

morarem em outro lugar, chamado de colônia, como foi o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, 

Equador, Venezuela e outros. 

 

Agora, copie e responda as questões no caderno de história: 

 

1) Quanto tempo vocês acham que esse mapa tem? Por quê?  

2) Qual a diferença da embarcação desenhada no mapa com as embarcações atuais? 

3) Será que com as pessoas deque participavam das navegações aprendiam coisas novas e 

também mudavam o jeito de viver delas?  

4) Na sua opinião, as mudanças nas embarcações contribuíram para as viagens marítimas? 

Explique como contribuíram. 

5) Atividade no livro didático Buriti mais história: 

➢  Fazer a leitura das páginas 62 e 63 (Como as pessoas faziam para sobreviver às longas 

viagens marítimas) e responder as questões nº 1, 2 e 3 no próprio livro). 
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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): 

➢ Pronunciar corretamente o vocabulário aprendido. 

➢ Escrever corretamente o vocabulário aprendido. 

 

      

ARTE 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 
 
AS IMAGENS COLORIDAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NOS GRUPOS DURANTE AS 
AULAS DE ARTE. 
 
(CEAR09) Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com 
suas histórias e diferentes visões de mundo 
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Tarsila do Amaral  

BIOGRAFIA: 

Tarsila do Amaral foi uma das maiores pintoras brasileiras. Nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 

1 de setembro de 1886. Estudou na capital de São Paulo e em Barcelona, na Espanha. Em suas obras 

utilizava cores vivas e formas geométricas, abordando temas sociais, cotidianos e paisagens do Brasil. As 

obras mais conhecidas foram Abaporu e operários. Teve também uma filha, Dulce. Tarsila do Amaral 

faleceu na cidade de São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Biografia de Tarsila do Amaral.  

 

ATIVIDADES: 

1- Descreva o que você está vendo na imagem. 

 

2- Você gostou da obra “Sol Poente” de Tarsila do Amaral? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3- Desenhe a obra Sol Poente, utilize as cores que você mais gosta para colorir a sua 

atividade.  

Capriche!!!!!! 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  
▪ Nessa atividade você irá precisar de Corda (fita, linha, chinelos enfileirados, risco no chão ou cabo de 
vassoura) e garrafas Pet ou chinelos para servirem de cones. 
▪ Não se esqueça da garrafinha de água para beber. 

 

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES:( EF12EF01-01/ES) Experimentar, fluir e recriar diferentes brincadeiras e 
jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 
individuais de desempenho dos colegas. A prática deve ser organizada de forma a exigir habilidades mais simples 
possibilitando o trabalho de uma atitude positiva com relação às diferenças e possibilidades de aprender e desenvol-
ver-se continuamente. 
 

Atividade: Circuito de atividades com corridas.  

1 - Alongue-se: É muito importante se alongar antes de realizar a atividade física. 

Link do alongamento: https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s 

2 - Monte o circuito: Posicione os objetos para montar o circuito e preste atenção nos movimentos que 

serão realizados em cada etapa. 

A) Faça uma reta que pode ser feita com um risco no chão, chinelos 

enfileirados, fita ou cabo de vassoura. Para o aluno realizar o 

movimento de corrida para frente e para trás, ir e voltar na reta. 

B) Marque dois pontos indicando a distância no chão, você poderá 

utilizar objetos ou chinelos.  Nesse espaço o aluno realizará a corrida 

lateral abaixando e colocando a mão no objeto contando até 10. 

C) Enfileire objetos (garrafa, chinelos, etc) com espaço entre eles para que o aluno possa fazer o movimento 

de zig e zag. É importante que ao realizar esse movimento o aluno corra levantado bem o joelho, ele deverá 

ir a voltar no percurso. 

3 - Realizou a primeira série, descanse 30 segundos e repita todo o percurso. 

- O aluno deverá repetir a série de 3 a 5 vezes ou quantas vezes quiser e aguentar. 

- Você poderá cronometrar o tempo gasto em cada série e compará-los. A intenção é que no decorrer das 

repetições o aluno melhore o seu tempo. Porém, podem acontecer do aluno ficar muito cansado e as 

últimas séries serem mais demoradas. Isso vai depender do seu condicionamento físico. 

- Se o aluno encontrar dificuldade para repetir, aumente o tempo de descanso dele ou repita menos vezes. 

O importante é realizar o percurso corretamente dentro do seu limite. 

Para melhor compreensão do movimento assista o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIoyRTJF94g&t=13s 

Boa Aula 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewiu02E00r8&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=fIoyRTJF94g&t=13s

