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EMEF” ITAPUTANGA 

 4° ANO - 6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - Usando o livro do PAES (livro verde – 1º trimestre) 

 

LIVRO: UM MUNDO DE DESCOBERTAS – CADERNO 02 – 2º TRIMESTRE (vermelho) 

GÊNERO TEXTUAL: POMAR 
1) Fazer a leitura do Texto: POMAR -  página 46  / Gravar a leitura e enviar para a professora. 

 
2) Atividades 1  – página 47 e 48 – sobre o texto / fazer no livro 

 
3) Releia o texto : POMAR  

 
4) Atividade 2 - página 50 –  fazer no livro / sobre o texto. 

 
5) Atividades 3 – página 51 – fazer no livro /de acordo com a árvores descubra a fruta. 

 

06) Observe a imagem. No caderno responda: 

 
a) Sobre o que a imagem se refere? 

b) Essa imagem tem relação com o texto: POMAR? 

c) Em que lugar da imagem a paisagem é mais NATURAL? 
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d) O Homem modificou essas paisagens? Como? 

e) Essas mudanças prejudicaram a natureza? Como? 

f) Onde o homem mais prejudicou a natureza? 

 

 
07) Atividades 1 – página 52 / fazer no livro 

 
08) Atividades 2 – página 53 / fazer no livro 

 
09) LEIA E RESPONDA: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10) COPIE E RESPONDA NO CADERNO: 

a) Na atividade anterior vimos que as árvores devem ser respeitadas. Nosso texto do 

livro: POMAR, também fala sobre árvores? 

b) Que tipo de árvores encontramos no pomar? 

c) Um POMAR é encontrado onde? 

(        )zona urbana            (        )zona rural 
 
d) Podemos dizer que o POMAR faz parte do meio ambiente? Por quê? 

e) Tendo em vista as árvores do Pomar, podemos dizer que elas contribuem para o 

bem-estar e saúde do homem? Como? 

f)  

11)  Atividade 4 – páginas 55 / fazer no livro 

 

12) OBSERVE A IMAGEM DA PÁGINA 19 

 
No caderno responda: 
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a) Temos na imagem 10 ações contra a DENGUE. Qual dessas ações também serve 

para proteger o meio ambiente? Por quê? 

 

13) Atividade  1 -  página 21 – fazer no livro. 

 
14)  Atividade 1 e 2  - página 22 _ Tempo de leitura e oralidade 

 
15) Atividade 3 e 4 – página 23 

 
16) Usando as palavras : 

 
DENGUE – JOGUE – ÁGUA – GUARDE 
 
Diga qual delas o GU é dígrafo. Por quê?  

 
MATEMÁTICA 

Habilidade: EF04MA22 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma 

tarefa e sua duração. 

REVISANDO MEDIDAS DE TEMPO 

O tempo pode ser medido de diversas maneiras. O dia é dividido em horas, as horas são dividias em 

minutos e os minutos são divididos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas. No 

relógio analógico, o ponteiro menor marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos.  

Existem vários tipos de relógios, porém os mais utilizados atualmente são os analógicos (relógio de 

ponteiros) e os digitais. Observe alguns tipos de relógios abaixo: 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Podemos medir o tempo também usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas 

medidas usamos o calendário. Observe: 
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Os meses do ano são: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

outubro, novembro e dezembro. 

 

Os dias da semana são: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-

feira e sábado. 

Atividades 

 

1) Responda: 

a) Uma semana tem ______ dias. 

b) Um ano tem _________ meses. 

c) Uma hora tem _______ minutos. 

d) Meia hora tem _______ minutos. 

e) 60 dias é igual a _________ meses. 

f) 90 dias é igual a _________ meses. 

g) No relógio analógico, o ponteiro menor marca as _____________ e o ponteiro maior marca 

os ______________.  

h) Um dia tem ________ horas. 

2) Escreva as horas que estão marcadas nos relógios abaixo. Observe o modelo: 

 

 

8 horas e 20 minutos 
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3) Resolva os problemas abaixo: 

 
a) Gabriela faz aniversário no mês de fevereiro e seu irmão Leonardo faz no mês de 

novembro. Quantos meses depois de Gabriela ele faz aniversário? 

 

b) Numa cidade choveu 18 dias durante o mês de janeiro. Calcule quantos dias não cho-

veu nessa cidade nesse mês. Faça a conta. 

 
c) Júlia foi para a casa de uma amiga às 9:00 horas da manhã e voltou 17:00 horas da 

tarde. Quantas horas Júlia ficou na casa da sua amiga? 

 
d) O recreio da escola Itaputanga começa 14:50 e termina 15:25. De quantos minutos é 

a duração desse recreio? 

 
4) Relacione as colunas: 

 

(A) 2 DIAS 

(B) 15 DIAS 

(C) 2 MESES 

(D) 365 OU 366 DIAS 

(E) 28 OU 29 DIAS 

(F) 2 SEMANAS 

  

5) Livro didático “Ligamundo”  

Página 79 -Atividades nº: 1,2 e 3  

(Responder no próprio livro) 

 

 

 

 

 
 
 

HISTÓRIA 

Habilidade: EF04HI06/ES Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das 
pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização e ressaltando que os 
deslocamentos migratórios fazem parte da humanidade e são estimulados, quando não forçados, por fatores 
políticos, econômicos, ambientais, conflitos bélicos, intolerância religiosa, disputas territoriais e étnicas.  
 

 

(    ) 14 DIAS 

(    ) 48 HORAS 

(    ) UMA QUINZENA 

(    ) FEVEREIRO 

(    ) UM ANO 

(    ) BIMESTRE 
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A ORIGEM DO COMÉRCIO: EXPANSAO MARÍTIMA E COMERCIAL DA EUROPA 

 

 

No século XV, as partes do mundo conhecidos pelos 

europeus eram: Europa, parte da Ásia e da África.  

O movimento de expansão marítima e comercial da 

Europa, também foi conhecido como Grandes navegações. 

Leia as informações abaixo: 

 

• O comércio nessa época, era entre os povos europeus e os países da Ásia, 

principalmente as índias. 

• Os produtos mais procurados pelos europeus eram: cravo, canela, pimenta-do-reino, 

gengibre, noz-moscada (temperos), tapetes, perfumes, marfim, porcelanas e tecidos de 

seda. 

• Os primeiros a praticarem esse comércio foram os mercadores das cidades de Gênova 

e Veneza. 

• O caminho das Índias era difícil e os portugueses passaram a procurar outro caminho 

através do mar. 

• Surgiu então, a escola de navegação “Escola náutica de Sagres”. 

• As grandes invenções que surgiram para facilitar as viagens marítimas foram: caravela, 

bússola, pólvora, papel e imprensa. 

 

Responda de acordo com o que estudamos: 

1) Quais eram as partes do mundo conhecidas pelos Europeus no século XV? 

2) Como era o nome do movimento, também conhecido como Expansão marítima e 

comercial da Europa? 

3) Quais foram as invenções que surgiram para facilitar as viagens marítimas? 

4) Cite quais eram os produtos mais procurados pelos europeus naquela época. 

5)  Livro didático “Butiri” - Leitura da página 58 (A expansão do comércio e das rotas) 

e atividades nº 1 e 2 da página 59 (responder no próprio livro). 

GEOGRAFIA 

Habilidade: EF04GE11 Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, 
cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas.  
 

O MEIO AMBIENTE 
 

Leia o texto abaixo com atenção: 
 

O ambiente é tudo o que nos rodeia e que 

nopertencem, por isso sendo nosso, temos que ter todos os 

cuidados com ele, assim como se fossem nosso lar. Então 

podemos levar os metais, os materiais que são feitos de 

plásticos, de papeis e de vidros para o destino da reciclagem, 
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esta é uma das maneiras de não jogar lixo nas ruas, porque 

isso poderá causar enchentes. Outro causador de destruição 

no ambiente são as queimadas, o desmatamento que podem 

causar vários danos na natureza, porque não tendo as 

árvores os pequenos animais ficarão sem onde viver, indo a 

procura de moradia nos centros urbanos a procura de comida 

para sobreviver. Além de tirar a moradias e a vida dos 

animais, causa destruição no solo acabando com a sua 

fertilidade e a vida na terra. 

Podemos mudar essa situação, tendo consciência do que estamos fazendo e 

conscientizando aqueles que estão ao nosso redor. Para que todos tomem esse tipo de 

atitude e jogue mais lixo em qualquer lugar, nem façamos queimadas entre outros males que 

seja prejudicial ao meio ambiente porque além de estarmos prejudicando a natureza em 

geral, estamos fazendo mal a nós mesmos. 

Depois que lemos o texto sobre o meio ambiente, vamos exercitar?  

• Abra seu livro didático de geografia (Vamos aprender) na página 34, observe, leia a 

história em quadrinhos e depois responda no próprio livro as questões nº 1, 2 e 3. 

• Ainda sobre o assunto, faça a leitura da página 35. 

 

CIÊNCIAS 

Habilidades:EF04CI02 Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos 
a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 

 
A MATÉRIA  

 

Tudo o que ocupa um lugar no espaço e tem massa é chamado de matéria. O solo, 

o ar, a água, as rochas, a madeira são exemplos de matéria. 

Os objetos feitos de matéria são denominados corpos. Por exemplo, uma mesa de 

madeira. A madeira é a matéria e a mesa é o corpo. 

Dois corpos não podem ocupar, ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. A 

matéria pode ser encontrada em três estados físicos, como a seguir: 

 

Sólido- Possui forma definida, é geralmente duro e resistente, como por exemplo, 

uma pedra. 
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Líquido- A matéria no estado líquido não tem forma própria. Ela toma a forma do 

recipiente que ocupa. Fora do recipiente o liquido flui, escorre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasoso- Não tem forma nem volumes definidos. O gás toma a forma do recipiente 

que ocupa, preenchendo-o totalmente, como corre em uma bola ou em um balão. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

1) O que é matéria? 

2) Em que estados podemos encontrar a matéria? 

3) Marque um X nos corpos que têm forma definida: 

(    ) O álcool 

(    ) Um pedaço de ferro 

(    ) A água 

(    ) Um cubo de gelo 

(    ) Um refrigerante 

(    ) O gás da cozinha 

(    ) O ar 

(    ) Um cristal 

(    ) Um caderno 

4) Em que estado se encontram as matérias abaixo? 

a) Cadeira- 

b) Perfume- 

c) Gelo- 

d) Ar atmosférico- 
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5) Livro didático “conectados” Leitura das páginas 128 e 129 (A matéria) - Atividades 

nº 1 da página 129 (responder no próprio livro). 

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. 

 

PARTES DO CORPO 

1. Hair= cabelo 

2. Eye=olho 

3. Nose=nariz 

4. Shoulder=ombro 

5. Elbow=cotovelo 

6. Arm=braço 

7. Finger=dedo da mão 

8. Leg=perna  

9. Foot=pé 

10. Forehead=testa 

11. Ear=orelha 

12. Tooth=dente 

13. Mouth=boca 

14. Neck=pescoço 

15. Chest=torax 

16. Stomach=estômago 

17. Hand=mão 

18. Knee=joelho 

19. Ankle=t 

 

Atividade: 
A-Passe para o português: 

1. Ankle 

2. Tooth 

3. Elbow 

4. Nose 

5. Hair 

6. Arm 

7. Ear 

8. Mouh 

9. Neck 

10. Chest 

11. Shoulder 

12. Finger 
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13. Forehead 

14. Knee 

15. Stomah 

16. Hand 

17. Eye 

18. Leg 

19. foot 

ARTE 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
(EF15AR02-04/ES) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

ATIVIDADE COM DOBRADURA 

1) Crie uma dobradura de um gato, cole no seu caderno de arte, lembre-se dos detalhes 

do gatinho, depois desenhe uma paisagem para o seu gato. 

Lembre-se de colorir a atividade. 

 

EXEMPLO DA DOBRADURA DO GATO (Pode utilizar qualquer tipo de papel) 

 

 
 

 

EXEMPLO DA ATIVIDADE: 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações:  
▪ Nessa atividade você irá precisar de duas tampinhas; Durex colorido, fita crepe, barbante, giz ou 
Caneta hidrocor para desenhar o caminho (circuito) no chão. Mas, se na sua casa tiver quintal, você 
também poderá montar o circuito no chão desenhando na areia.  

 

HABILIDADE:( EF35EF04) Recriar, individualmente e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais 
práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis 

Atividade: Corrida de Tampinhas 

Para brincar, são necessárias, no mínimo, duas pessoas. 

- Um caminho (circuito por onde a tampinha deverá passar) será desenhado no chão e cada pessoa 

fica com uma tampinha. 

- Para iniciar a brincadeira joga-se: Pedra, papel, tesoura! O ganhador tem o direito de começar. 

- Um de cada vez, os participantes vão dando leves toques na 

tampinha com a ponta do indicador ou um leve peteleco, para 

fazê-la andar sem sair do caminho.  

- Cada jogador terá a chance de dar três toques e depois passa 

a vez para o colega. 

- Quando alguém erra, volta a jogar de onde parou na rodada 

seguinte. 

- Desenhe no caminho um X, ele representará que ali existe um 

jacaré. Se a tampinha cair em cima do jacaré o jogador deverá voltar ao início do jogo e começar 

novamente. 

- Coloque no caminho palitos de fósforo, eles presentarão muros, para dificultar a passagem. Se a 

tampinha parar no meio dos palitos, o jogador deverá ficar uma rodada sem jogar. 

- Se você for realizar no quintal da sua casa, você poderá construir morros para serem ultrapassados. 

Também poderá cavar um pequeno buraco na areia com uma ponte representando um lago, para 

que a tampinha passe por cima dela. Se cair dentro do lago o jogador deverá voltar ao início da 

brincadeira e recomeçar. 

- O primeiro que terminar o caminho vence a corrida.  

Obs: A professora postará um vídeo explicativo no grupo da turma no dia da aula de Educação 

Física. Mas, se você já quiser assistir é só clicar no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=huSXULUycso&t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=huSXULUycso&t=38s


 

 

 

 


