
ESCOLA MUNICIPAL CÉU AZUL
4° ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a): ____________________________________________________Turma: _____

Orientações: 
▪ Assistam os vídeos sobre cada questão que serão enviados no transcorrer de  cada aula, antes de 
realizarem as atividades”.

LÍNGUA PORTUGUESA

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

 (página 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 título: 
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 pa-

rágrafo ) 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
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https://youtu.be/jmTb_S2ko80
https://youtu.be/TnGKyuXcZYg


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

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 , fil-
mar 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 parág-

rafo ) e enviar para a professora.

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 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LÍNGUA PORTUGUESA
08 de Março, Dia Internacional da Mulher

Mulheres em Nossas Vidas
 

Franciele de Oliveira
Mulher preciosa
Mulher radiante
Perante as estrelas
A flor mais bela do dia
Por onde passa deixa seu frescor,

Suave e sensível
Que nos leva o seu amor.
Aos cânticos de alegria
Sua voz vira magia.
Esplendor de virtudes
Que reflete em nossas vidas.

Interpretação do texto
1 – Que reação despertou em você ao ler o texto acima? Pinte a carinha correspondente a
emoção que você sentiu.

2 – Você sabe qual gênero textual está organizado em versos e estrofes, com a 
finalidade de manifestar sentimento e emoção?

(   ) Carta                                 (    )Poema                               (    )Receita

3 – O título é “Mulheres em Nossas Vidas”. Cite abaixo os nomes das mulheres que
você considera importantes na sua vida.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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4 – Leia o trecho abaixo:

Mulher preciosa

Mulher radiante

Perante as estrelas

Seu brilho é constante.

a) Circule as palavras que rimam no trecho acima. Copie-as.

__________________________      ____________________________

b) “Mulheres preciosas”. O que significa esta expressão?

(  ) Pessoa que tem um alto custo.     (  ) Pessoa cheia de qualidade.

c) No trecho “Seu brilho é constante”. A quem se refere a palavras grifada?

(  ) Estrelas               (   ) Mulher                               (   ) Radiante 

5 – Forme frases com as palavras abaixo:

a) Mulher: ________________________________________________________

b) Preciosa:________________________________________________________

c) Brilho:__________________________________________________________

d) Estrelas:________________________________________________________

7 – O texto foi feito em homenagem a uma data muito especial. Que data é esta?

___________________________________________________________________

8 – Encontre no diagrama qualidades que são atribuídas as mulheres.
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9 – Crie uma mensagem em homenagem ao dia Internacional da Mulher.
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MATEMÁTICA

Habilidade: EF04MA03 – Resolver problemas com números naturais envolvendo ideias de
adição e subtração.
Vamos resolver os problemas com atenção:

1- Uma loja de automóveis vendeu, nos dois primeiros meses do ano, os seguintes carros:

                                            CARROS
   

 Meses

Caminhonete Carro de passeio       Furgão

Janeiro 321 217 280

Fevereiro 275 265 185

A) Quantos carros de passeio a loja vendeu nesses dois meses?
B) Em fevereiro, quantas caminhonetes foram vendidas a mais que furgões?
C) Em que mês foram vendidos mais carros? Quantos a mais?
D) Quantos carros ela vendeu, no total, nesses dois meses?

2- Havia 432 pinheiros em uma fazenda. Cortaram 257. Quantos pinheiros restaram nessa 
fazenda? 

                                                            
                                                                      

3- Aníbal está montando um quebra-cabeça de 400 peças. Conseguiu encaixar 256 delas. 
Quantas peças ainda não foram encaixadas?
                                                        

                                                                        

4- Arme e resolva as subtrações:
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A- 500 – 248 =
B- 300 – 167 =
C- 932 – 858 =
D- 650 – 415 =
E- 741 – 391 =
F- 853 – 546 =



Disciplina:  EDUCAÇÃO FÍSICA    

Objetivo: O jogo da memória e o jogo dos sete erros nos proporcionam a prática da concentração,
aperfeiçoando e desenvolvendo o raciocínio  quando se relaciona  as imagens e sequência  das
imagens expostas.

1) Observe as imagens abaixo, compare-as e encontre sete erros. A imagem número 1 esta
correta, portanto marque os erros na imagem número 2. Muita atenção! 
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Arte

Orientações: 

* O aluno está recebendo duas atividades que envolvem formas geométricas, linha, ponto e cor. 
 
*A primeira atividade o aluno deverá conhecer a obra de arte exposta e fazer um pequeno 
parágrafo 
discorrendo o que achou de interessante na obra. Recorte a imagem e cole-a no caderno.

*A segunda atividade é com ajuda dos pais ou responsáveis. Vocês  deverão recortar formas 
geométricas de revista, jornal, papéis coloridos e montarem juntos uma obra de arte. Quando 
estiver pronta, os autores da obra deverão assiná-las no canto inferior direito, se quiserem podem
colocar um nome á obra.
 
*Estas duas atividades deverão ser feitas no caderno de Arte. Faça uma margem utilizando a 
régua e o lápis de cor ou canetinha.

    

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
cor)

KANDINSKY, Wassily. Composição VIII. 1923. Óleo sobre tela. Museu Solomom R. Guggenheim
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Inglês

OBJETIVO: Inserir a Língua Inglesa no cotidiano do aluno; Escrever corretamente os nomes de 

frutas em Inglês.

                  VAMOS RECORDAR AS FRUTAS EM INGLÊS? 

01-Observe a figura e complete as frases com nomes de frutas em Inglês:        

02- Agora, responda em Inglês a seguinte pergunta: WHAT IS YOUR FAVORITE FRUIT?             
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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:

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.

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

(   ) Acreditam que os primeiros seres humanos surgiram na África.

(   ) 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.
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TERRITÓRIO BRASILEIRO

   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 no seu caderno:

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

b) Qual é o maior Estado em território do nosso país?

c) Em qual Região nosso Estado fica localizado?

d) (    ) Nordeste

e) (    ) Sudeste

f) (    ) Sul

g) (    ) Centro- Oeste

h) (    ) Norte

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