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EMEF” ITAPUTANGA 

 4° ANO - 9ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - Usando o livro do PAES (livro azul) 

1ª SEMANA 

 

LIVRO: UM MUNDO DE DESCOBERTAS – CADERNO 03 – (azul) 

1) Fazer a leitura do Texto: página 13  

 

2) Copiar no caderno o texto da página 13 com letra cursiva. 

 
3) Copiar no caderno e responder as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 da página 14. (Interpreta-

ção e pesquisa sobre ilhas do nosso município e sobre a capital do nosso estado) 

 
4) Atividade 6 - página 15 –  fazer no livro / um desenho representando a nossa cidade. 

 
5) Atividades 1 e 2 – página 16 – fazer no livro (formar frases contando lugares que 

gostaria de conhecer) 

 
6) Atividades 3, 4 e 5 – página 17 – fazer no livro ( separação de sílabas) 

 

7) Atividades da página 18 – fazer no livro – (classificação quanto ao número de síla-

bas) 

 
 

2ª SEMANA 

 

1) Atividade 1 e 2 – página 19 – fazer no livro – o que é descoberta e você gosta de fa-

zer descobertas. 

 

2) Atividade 3 -  página 20 – fazer no livro. (sobre o texto e a importância de ler e imagi-

nar) 

 
3) Atividade 4 – página 21 – fazer no livro - Criar um cartaz para divulgar um livro. 

 
4) Fazer a leitura do texto das páginas 22 e 23. 

 
Depois de ler o texto, em seu caderno, copie esta atividade. 

A) O que é uma biografia? 

 

B) Quem é AUGUSTO RUSCHI? 

 

C) O que ele amava? 

 

D) Ele era estudioso de que animal? 
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MATEMÁTICA 

Orientações:  

# É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades. 

 # Leia para a criança, mas não faça a atividade por ela. 

# Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização. 

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

   
EF04MA01: 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 re-
presentação e ordem dos número 
1ª semana 

O sistema numérico que geralmente usamos é o sistema decimal. Com ele, os números são 
agrupados de 10 em 10 e, assim, são agrupados 10 algorismos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Os 
algorismos são os símbolos matemáticos que usamos para representar os números. Com o 

agrupamento dos números de 10 em 10, surgiu a necessidade de classificá-los. 

• unidades - 1ª ordem = 1 

• dezenas – 2ª ordem = 10 

• centenas – 3ª ordem = 100 

• unidades de milhar – 4ª ordem = 1.000 

• dezenas de milhar – 5ª ordem = 10.000 

• centenas de milhar – 6ª ordem = 100.000 

 
Nesta coletânea iremos aprender sobre a  6ª ordem: 

Veja como podemos decompor um número seguindo as ordens: 

493.121 

4 centenas de milhar, 9 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 1 centena, 2 

dezenas e 1 unidade. 

 

ATIVIDADES 

1) Faça a decomposição dos números como no exemplo acima no caderno  

a)  249.978 =          b) 571.826        c) 842.334 = 

d)   723.451=            e) 111.111=       f) 634.549 = 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/conhecendo-os-numeros.htm
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2) Escreva por extenso como se lê cada numeral abaixo no caderno 
 

a) 234.610=             b) 891.098 =        c) 560.941 = 
 

d) 098.629 =             e)713.544 =          f) 649.853 = 

 

3) Descreva em numeração decimal os números pedidos em cada letra abaixo:  
 

a) Dez mil, duzentos e cinquenta e três = 
 

b) Quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e dez = 
 

c) Trinta mil , seiscentos e vinte e nove = 
 

d) Novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e dezesseis= 
 

e) Quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e doze = 
 

f) Oitenta mil, quatrocentos e quatorze = 
 

g) Trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e um = 
 

2ª semana 

 
Vamos treinar as continhas, agora com 3 parcelas: 
Lembrem que as contas devem ser começadas sempre pelo lado direito. 
Façam com atenção: 

1) Copiem as continhas em seu caderno e respondam:

 
EF04MA27/ES: Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em 

gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do 

conhecimento. 
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Trabalhando tabelas e gráficos: 

2) O quadro abaixo, mostra a quantidade de crianças que moram em um condomínio em 

Piúma, De acordo com o quadro, responda as perguntas da atividades número 3: 

 
3) Preencha o gráfico com as informações do quadro e pinte de azul para representar os 

meninos e rosa para representar as meninas: 

 
4) Observando o gráfico e aprendendo a identificá-lo : 

Leia com atenção os dados do gráfico abaixo e responda a atividade no caderno 
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a) Em um total de 329 crianças, quantas gostam de brincar de pega pega? 

b) Quantas crianças preferem brincar de esconde- esconde? 

c) Quantas crianças preferem brincar de bicicleta? 

d) Quantas crianças preferem brincar de boneca? 

e) Qual a brincadeira que foi escolhida pela maior quantidade de crianças? 

f) Qual a brincadeira que as crianças menos preferem brincar ? 

g) No total, quantas crianças preferem brincar de bicicleta, videogame e bola? 

 

5) Observe o gráfico : 

 
Na fazendo do seu João, há vários animais, veja o quadro e responda abaixo: 
 

 
6) Quantos animais seu João tem ao todo? 

R= _____________________________________ 
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CIÊNCIAS 

Habilidade: EF04CI06 Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 

decomposição, reconhecendo a importância ambiental. 

1ª semana 

PROCESSOS DE DECOMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA 

     Todos nós conhecemos e já comemos algum tipo de fruta, verdura e legumes, não é 

mesmo? Qual a origem desse tipo de alimento? 

     Alguém já observou o que acontece com esses alimentos se forem deixados, ou 

esquecidos em algum lugar por algum tempo? 

           Primeiramente devemos lembrar que todos os seres vivos são formados por matéria 

orgânica e, assim que eles morrem, essa matéria é degradada. Esse processo natural é 

chamado de decomposição e é realizado por seres chamados de decompositores. Como 

exemplo desses seres, podemos citar os fungos e as bactérias. 

   

 A decomposição do tomate 

  

     

      A decomposição faz com que cadáveres de animais, restos de plantas e até mesmo 

nossos alimentos sejam degradados. É por isso que muitas vezes esse processo não é visto 

com bons olhos.  

     Entretanto, a decomposição é fundamental para a manutenção da cadeia alimentar, além 

de evitar que o planeta seja um grande depósito de seres mortos. Sem a decomposição se-

ria impossível, por exemplo, a manutenção da vida, uma vez que alguns nutrientes não re-

tornariam ao meio e os organismos, que não conseguiriam obtê-los, morreriam.  

O processo de decomposição faz com que os nutrientes retornem ao meio ambiente. 

 

  

 

 

Processo de decomposição da maçã 

 

https://escolakids.uol.com.br/fungos.htm
https://escolakids.uol.com.br/bacterias.htm
https://escolakids.uol.com.br/cadeia-alimentar.htm
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ATIVIDADES 

AGORA VAMOS RESPONDER NO CADERNO 

1) Cite o nome dos seres chamados de decompositores: 

2) Explique com suas palavras o que é Decomposição? 

3) De que são feitos os seres vivos? 

4) Você já viu algumas frutas e verduras em decomposição? Cite quais foram: 

2ª semana 

5) Desenhe a decomposição de uma fruta: 

      

6) Continuação no livro didático de ciências, páginas 34 e 35. 

            Leitura do texto “Os seres decompositores” 

Realizar as atividades 1 e 2 da página 35 

Fazer a leitura das páginas 38 e 39 para enriquecimento da matéria. 

HISTÓRIA 

Orientações:  

# É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades. 

 # Leia para a criança, mas não faça a atividade por ela. 

# Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização. 

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

Objetivos de aprendizagem: EF04HI07/ES Identificar e descrever a importância dos caminhos 

terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial e a integração de pessoas, fauna e 

flora, percebendo as integrações, apropriações e exclusões sociais e culturais no Espírito Santo, 

ocasionadas pelas diversas formas de deslocamento humano, busca por mercados e produtos e 

aumento da população para o comércio 

1º semana 

Copie o texto abaixo no caderno. 

COMÉRCIO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO  

O comércio marca a história da humanidade. Em princípio, as relações de comércio ocor-
riam entre grupos que viviam próximos. Com o tempo, mercadores passaram a levar seus 
produtos, por mar ou por terra, para regiões cada vez mais distantes. Por meios das embar-
cações os fenícios chegaram à Europa e a África, onde comercializaram seus produtos e 
fundaram várias colônias. 
Leitura  da Página 52 no livro didático “Buriti Mais História”. 
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Copie e responda as atividades abaixo no caderno. 

1) A princípio, o comércio marca a história da humanidade. Onde ocorriam as relações 

comerciais? 

2) Na região do Mediterrâneo o comércio ocorrei de maneira intensa e envolveu vários 

povos antigos, como os Fenícios. Além desse envolvimento o que mais essas trocas 

permitiam? 

3) Onde era localizada a habitação dos fenícios? 

4) A região era pouco favorável à agricultura, por isso, dedicavam-se ao comércio. Que 

meios de transportes eles utilizavam para comercializar seus produtos? 

2º semana   
Responder no próprio livro, página 53 as atividades 1, 2 e  

GEOGRAFIA 

Orientações:  

# É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades. 

 # Leia para a criança, mas não faça a atividade por ela. 

# Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização. 

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

Objetivos de Aprendizagem: EF04GE05 Distinguir unidades político-administrativas oficiais 

nacionais(Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua 

hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 

1º semana 

 
➢ O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. 

➢ O Brasil é um país muito extenso: Sua área é de aproximadamente 8.515.759 

𝐾𝑚2. 

➢ O Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal, 

encontra-se Brasília a capital do nosso país, sede do governo brasileiro. 

Leitura no livro didático “VAMOS APRENDER”, páginas 43,44 e 47. 

Responder as atividades no próprio livro (1ª atividade da página 43 e atividades 1 e 2 da 

página 47). 
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2º semana 

Leitura da página 49 “As grandes regiões brasileiras”. 
Atividades 1 e 2 da página 50. 

 

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 

                                                             

 

Matéria: Cumprimentos (greetings) 

1-Good morning! = Bom dia! 

2-Good afternoon! = Boa tarde! 

3-Good evening! = Boa noite! (Quando 

você está chegando) 

4-Good night! (Quando você está se 
despedindo) 

5-How are you, sir? = Como vai, senhor? 

6-How do you do? = Como vai? 

7-Nice to meet you. = Prazer em 
conhecê-lo. 

8-Good to see you. Que bom vê-lo. 

9-Hi! = Oi! 

10-Hey = Oi! 

11-Very good! Very well! 

12-Fine,and you? Bem,e você/tu?

Exercícios 

A-Marque um X na resposta certa: 

1-Good Morning! 

a-Bom dia! 

b-Boa tarde! 

c-n.r.a 

2-Good afternoon! 

a-Bom dia! 

b-Boa tarde! 

c-n.r.a

3-Good evening! 

a-Boa noite! (Se despedindo) 

b-Boa noite! (Chegando) 

c-n.r.a 

4-Good night! 

a-Boa noite! (Chegando) 

b-Boa noite! (Se despedindo) 

c-n.r.a 

5-How are you? 

a-Como vai? 

b-Onde vai? 

c-n.r.a 

6-How do you do? 

a-Boa noite! 

b-Como vai! 

c-n.r.a 

7-Nice to meet you! 

a-Prazer em conhecê-lo! 

b-Como vai! 

c-n.r.a 

8-Good to see you! 

a-Onde mora? 

b-Que bom vê-lo. 

c-n.r.a
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9-Hi! 

a-Oi! 

b-Como vai? 

c-n.r.a 

10-Hey! 

a-Boa tarde! 

b-Oi! 

c-n.r.a 

11-Very well! 

a-Bom dia! 

b-Muito bem! 

c-n.r.a 

12-Fine,and you? 

a-Boa tarde! 

b-Bem,e você? 

c-n.r.a 

B-Responda em português: 

1-Good Morning! ________________              2-Good afternoon! _______________ 

3-Good evening! ________________              4-Good night! __________________ 

5-Hi! ________________________ 

ARTE 

Orientações:  

▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 

 

Pensando no jogos Olímpicos que tem início no dia 23 de Julho, em Tóquio, vamos 

trabalhar com esse tema na nossa 9ª Coletânea. 

VAMOS TORCER PELO BRASIL 

 

 
A Bandeira Olímpica é formada por cinco anéis de cores diferentes (azul, preto, 

vermelho, amarelo e verde), que são entrelaçados e representam os cinco continentes. 

 
 

ATIVIDADE 
Desenhe em seu caderno de arte a bandeira olímpica e pinte conforme as cores correspondentes a 

cada continente. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Orientações: ▪ - Para essa atividade você deverá desenhar o campo de jogo no chão ou na mesa 
utilizando giz, caneta hidrocor ou fita adesiva (conforme o vídeo). 
- Providenciar 08 tampinhas de garrafa pet para serem os jogadores, caso não possua essas 
tampinhas você poderá fazer bolinhas de papel do mesmo tamanho. 

 

HABILIDADES DO CURRICULO DO ES: (EF04EF06) Experimentar e fluir diversos tipos de jogos 

esportivos de marca, precisão, de campo, de taco e invasão.  

 

Olá alunos!  

A Olímpiadas de TOKYO 

2020 está prestes a começar! 

Por causa da pandemia ela 

teve que ser adiada para este 

ano, mas não perderá o seu encanto. Então prepare 

seu coração e vamos torcer pelos esportistas que 

representarão o nosso país!  

Para entrar no rítmico dos jogos olímpicos vamos realizar uma atividade que representa um jogo 

coletivo de quadra bem divertido! 

 

Atividade: Queimada de Tampinhas 

- Essa atividade é realizada em dupla e você irá precisar de pelo menos 04 tampinhas para cada 

pessoa. É importante ter o mesmo número de tampinhas em cada time, pois elas representarão os 

jogadores da partida. 

- Desenhe no chão o campo de jogo, igual à figura ao lado.  

- Posicione suas tampinhas de um lado do campo e o 

adversário posicionará as dele no outro lado. Aconselho utilizar 

tampinhas de cores diferentes para cada time, ou então pintá-las 

para diferenciar uma equipe da outra.   

- Tire na pedra, papel e tesoura quem irá começar o jogo, a pessoa que ganhar inicia a partida. 

- Você irá posicionar sua tampinha na linha do meio e com apenas um 

peteleco deverá acertar a tampinha do adversário. Se conseguir 

acertar, o adversário perde a tampinha, pois se considera queimada. 

Enquanto você recebe a sua de volta e tem outra tentativa. 

- Se você errar, a tampinha que foi parar no campo adversário, volta 

para você. Mas, a vez de jogar passa a ser do outro jogador. 

- Antes de cada jogada os jogadores poderão mexer no seu time e 

posicionar as tampinhas como quiserem. 

- Ganha a brincadeira quem conseguir queimar todas as tampinhas do time adversário primeiro. 

 

Obs: Vídeo explicativo da atividade: https://www.youtube.com/watch?v=pTp43KMO5Q0

https://www.youtube.com/watch?v=pTp43KMO5Q0
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