
 

    EMEF “ CÉU AZUL” 

8ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

4º ANO 

 

 

 

ALUNO (A): Turma:   

 

PROFESSORES:TIA NEIDE/ TIA MARIA IRENE/ TIA CACILDA/ TIA 

ALINNE/ TIO LEONARDO/ TIA TAINARA 

 
A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

 
TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE 

ESTUDOS. CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS 
ATIVIDADES. 

 
ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!! 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE PORTUGUÊS – PROFªs. IRENE e NEIDE 

 

 

 

 

 

 

 

Gênero Textual – CARTAZ 

O cartaz é um gênero textual cuja finalidade é informar as pessoas, sensibilizá-las sobre 

determinado assunto. 

Os cartazes geralmente apresentam linguagens verbais (palavras) e visuais (imagens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP15LPO2 – Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do 

texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte temático, bem como 

saliências textuais. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROFªs. MARIA IRENE e NEIDE 

EF04MA06: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da 

multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), 

utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos.  

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. CACILDA 

MISTURAS REVERSÍVEIS E IRREVERSÍVEIS 

REVISÃO SOBRE MISTURAS  
Na coletânea anterior estudamos um pouco sobre misturas. Nesta coletânea vamos dar 
continuidade aos nossos estudos. Só para lembrar: 
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 com o outro. Por exemplo se 
adicionarmos na água areia e isopor nenhum deles se dissolverá. 
 
As transformações dos materiais também podem ser classificadas como reversíveis e 
irreversíveis. 
 
Transformações reversíveis: nas transformações reversíveis o material, utilizado nas misturas, 
pode voltar a ser como era da mudança. 
 
Transformações irreversíveis: as transformações irreversíveis não podem ser desfeitas.  Isso 
significa que, após a transformação, o material não voltará a ser como antes. 
 
 
 
 



EXEMPLOS: 
Transformação reversível: a água no seu estado líquido para o estado sólido; o metal que é 
levado ao fogo para seu derretimento, para a produção de joias. Estas são transformações em 
decorrência da alteração da temperatura. Podemos observar que nestes dois exemplos os 
materiais podem voltar ao seu estado inicial. 
                                                                                                                                                               
Transformações irreversíveis: temos diversos exemplos de transformações irreversíveis no nosso 
dia-a-dia: o ovo cozido. Depois de cozido ele não pode voltar ao seu estado normal; o suco de 
laranja, depois de a laranja ser exprimida ela não poderá voltar ao seu estado inicial. 
 
01 - Considerem os itens citados abaixo e analisem quais deles poderiam se manter preservados 
ou não em caso de aquecimento. 

 
ITENS 

EM CASO DE AQUECIMENTO O 
QUE OCORRE? 

ESTA MUDANÇA É REVERSÍVEL 
OU IRREVERSÍVEL 

CHOCOLATE   

MILHO   

ÁGUA   

PAPEL   

TECIDO   

OVO   

METAL   

 

02 –O que é uma mistura homogênea? 
03 – O que é uma mistura heterogênea? 
04 - O que é uma transformação reversível? 
05 - O que é uma transformação irreversível? 
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. CACILDA 

SURGIMENTO DA MOEDA 

Já estudamos sobre o comércio e sabemos que esse movimento de mercadoria também 

movimenta o “dinheiro’. Vamos saber como surgiu a moeda? 

O aparecimento da moeda surge como uma consequência natural do comércio rudimentar que era 
praticado através do escambo. Devido ao longo caminho e a dificuldade para se transportar os 
produtos para serem trocados, as pessoas passaram a usar o metal como meio de pagamento. 
O metal foi ganhando popularidade entre os povos devido a facilidade de acesso, além disso, tinha 
beleza plástica e era mais fácil para se auferir o seu valor.  
No início, o metal era usado in natura, ou então, possuía a forma de anéis e braceletes. 
Com o passar do tempo, o metal passou a ser usado de maneira padronizada, com o objetivo de 
fins comerciais. A confecção de moedas, ao longo do tempo, passou a contar com um peso 
específico e um grau de pureza.  Os primeiros metais utilizados na fabricação de moedas foram a 
prata e o ouro, devido a durabilidade do material e a sua beleza. 
Ao longo do tempo, as minas de ouro foram ficando mais escassas, isso motivou o aparecimento 
do papel moeda (dinheiro de papel), gerando alternativas para a continuidade das transações 
comerciais.  O dinheiro é comumente reconhecido como um meio de troca aceito no pagamento de 
bens, serviços e dívidas. Além disso, a moeda serve para mensurar o valor relativo que algum tipo 
de riqueza ou serviço possui. 
 
Responda no seu caderno: 
 
01 – Como surgiu a moeda? 
02 -  Quais foram os primeiros metais usados na confecção das moedas? 
03 -  O que motivou o aparecimento do papel moeda (dinheiro de papel)? 
05 -  Cite 03 valores de dinheiro de papel que você conhece. 
  
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. CACILDA 
 
SISTEMA DE ORIENTAÇÃO  -  PONTOS CARDEAIS 
 
Quando você sai de seu bairro para outra cidade, não deve se preocupar apenas com a distância 
entre esses lugares ou com o tempo que vai gastar para percorrê-la. É preciso também observar 
qual a direção a ser tomada, pois é a partir do lugar onde você está que poderá localizar o lugar 
para onde vai. 
Os meios de orientação são vários: o Sol, a constelação do Cruzeiro do Sul (no hemisfério sul), 
a bússola. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais, que 
são a base desses meios de orientação. 
 
Os pontos cardeais 
Pontos cardeais são pontos principais ou pontos fundamentais. Eles são os mais importantes 
pontos de orientação. Os pontos cardeais nos permitem dar uma ordem ao espaço terrestre. Este 
espaço pode ser bem pequeno, como o seu quarto, sua casa ou sua escola. Mas também pode ser 
grande como a sua cidade. 
Pode ser um espaço maior, como a região em que se encontram sua cidade e todas as cidades 
vizinhas, bem como todo o seu Estado ou nosso país. E maior ainda, como um continente ou todos 
os continentes. 
 
Os pontos cardeais são quatro: norte, sul, leste e oeste. 
 
 
Orientação pelo Sol e pela Lua 
Há muito tempo as pessoas utilizam os astros para se orientar, sendo o Sol o mais empregado.  
O Sol é a estrela mais próxima da Terra, nosso planeta. É a energia do Sol que ilumina e aquece 
a Terra. Sem o Sol, seria impossível a vida em nosso planeta.  Para você se orientar pelo Sol, 
precisa saber onde ele aparece ou desaparece todos os dias.  A direção em que o Sol aparece 
todos os dias chama-se leste ou este, ou nascente ou oriente.  A direção em que o Sol desaparece 
todos os dias chama-se oeste ou poente ou ocidente. Sabendo onde estão o leste e o oeste, você 
pode olhar as direções que faltam: sul e norte.  
É importante destacar que o Sol não nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias do ano. 
Existe uma pequena variação, de acordo com as estações do ano (como no inverno e no verão). 

 
 Estenda ou estique o braço direito na direção leste. 
 Estenda ou estique o braço esquerdo na direção oeste. 
 Às suas costas estará o sul. 
 À sua frente estará o norte. 

 
 



Para nos orientarmos pela Lua, procedemos da mesma maneira, pois a Lua também nasce a leste 
e se põe a oeste. 
 
Orientação pelo Cruzeiro do Sul 
O Cruzeiro do Sul é uma constelação formada por cinco estrelas principais com o formato de uma 
cruz. A estrela que se encontra na extremidade inferior da cruz é a Estrela de Magalhães e indica o 
sul, por meio do qual se podem encontrar os outros pontos cardeais. 

 
 
Orientação pela bússola 
A bússola é um meio de orientação muito utilizado. Ela é um instrumento com formato de relógio, 
possuindo uma rosa dos ventos no interior e uma agulha imantada, no lugar dos ponteiros, que 
aponta sempre para o norte. 

 
 
 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

 

 Habilidades: Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, 
espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo. 

 
Atividade Rítmica e Expressiva   -      Música “Tchu Tchuê” 
 
- Observar o vídeo produzido pelo professor da música “Tchu Tchuê” e reproduzir a dança 
como sugerido pelo mesmo. 
Relate sua experiência em desenvolver os movimentos propostos nessa dança. 

 
Observação:  O vídeo realizado pelo professor será anexado no grupo de Whatsapp. 
 

 
 
 
 



ATIVIDADES DE INGLÊS – PROF. LEONARDO 
 
01). Coloque os nomes correspondentes em Inglês que estão no final da imagem em cada figura: 

 

 

 

 

 

 

02) Escreva cada parte da natureza na sua devida imagem: 

 

 



 

 
 
ATIVIDADES DE ARTE – PROFª. TAINARA 

 

 

Campo de Experiência: ARTES  
DESENVOLVER PROCESSOS DE CRIAÇÃO UTILIZANDO COLAGENS DIVERSAS E 

CONHECENDO O ARTISTA DO ESTILO DA ATIVIDADE PROPOSTA, USANDO A 
CRIATIVIDADE E IMAGINAÇÃO DO ALUNO.  

Habilidades: EF69AR06-ES 



TEMAS POPULARES NA OBRA DE ALFREDO VOLPI 

Sobre Alfredo Volpi:  
Alfredo Volpi pintou temas religiosos, populares, fachadas, mastros e bandeirinhas, temas que 
lembram festas de São João e Juninas, típicas do interior do Brasil. O pintor trabalhava com a 
noção de plano de modo a criar a impressão de movimento em suas telas. As bandeirinhas estão 
ligadas a um tema que está no imaginário brasileiro. Importante lembrar que as telas de Volpi 
mostram que ele usa a linguagem abstrata com uma carga figurativa.  

 
 

 

 

 

 

VAMOS PARA A ATIVIDADE: 

Utilize diferentes cores de papel (você pode desenhar as bandeirinhas e colorir), em seguida você 

irá criar um cenário de festa junina e fazer sua colagem com as bandeirinhas, seja criativo, 

esbanje no uso das cores, e não se esqueça quais itens tem nas festas juninas pelo Brasil (ex: 

fogueiras, barraquinhas, balão, etc) 

Exemplos de cenários que você pode redesenhar em seu caderno de Arte: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/temas-populares-na-obra-de-alfredo-volpi/

