
 

    EMEF “ CÉU AZUL” 

9ª 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 LINGUA PORTUGUESA – PROFªs. NEIDE/IRENE 

 

 

 
A ILHA ESCALVADA 

 

A Ilha Escalvada fica situada a 6 milhas da costa do Espírito Santo, no município de 
Guarapari.  Ela é um santuário de reprodução de andorinhas-do-mar, que a invadem entre 
os meses de maio e outubro para fazer seus ninhos e chocar seus ovos.  Devido a isso, a 
ilha é uma área de proteção ambiental. 

                                                                                                                      
A ilha possui um farol que foi inaugurado no ano de 1907.  Segundo os moradores, a Ilha 
Escalvada é encantada, pois em determinados dias, ela se transforma em: barco, baleia, 
bolo de aniversário, castelo, navio, tartaruga e outras formas.  O curioso é que isto acontece 
durante o dia e muitos já viram este fenômeno.  Muitos turistas visitam a ilha para observar o 
fenômeno da metamorfose, que segundo os antigos, acontece desde que o farol foi 
construído.  
                                                                                                                                                          

Conta-se que morava uma bruxa muito linda na ilha e com a 
construção do farol teve que se transformar em golfinho e se mudar para uma gruta 
submersa.  Quando sopra o vento nordeste, conta a lenda que golfinhos são liderados pela 
bruxa para acompanhar e proteger mergulhadores que exploram a beleza submersa da ilha.  
É nesse período que acontecem as transformações. 
 

1 - O título do texto lido é: 

a - A bruxa e o marinheiro                                        b) A Ilha Escalvada 
c - Escalvada é encantada                                       d) Ilha de Guarapari 

 

2 - Quanto ao gênero, o texto lido é: 

  a - Conto              b) Fábula               c) Lenda                   d) Poema 

 

3 - De acordo com o que você le, o texto fala sobre: 

a - O amor de uma bruxa e um marinheiro.         b)Uma conversa entre dois sacis 
c - Uma cidade encantada.                                  d) Uma ilha cheia de andorinhas – do – mar. 
 

 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

4 - Por que a Ilha Escalvada é considerada um santuário? 

5 - Segundo os moradores, a ilha é considerada encantada. Por quê? 

EF04LP09 – Ler e compreender as informações de acordo com as convenções 

do gênero considerando o assunto e a finalidade do texto. 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROFªs. IRENE/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.  

 

Resolva as atividades abaixo após uma leitura minuciosa. 

 

 



 

 

Problemas: 

01 – Veja quantos números aparecem  no passeio de Murilo. 

Ele foi ao cinema com três amigos. 

a – No cinema há 350 poltronas, e foram ocupadas 175.  Quantas poltronas ficaram vazias? 

a – Cada um gastou R$ 12,00.  Qual foi a despesa total dos quatro amigos? 

 

02 – Eduardo comprou 4 livros a R$ 22,00 cada um deles. Deu em pagamento 1 cédula de 
R$ 50,00 e 4 cédulas de R$ 10,00.  Quanto Eduardo recebeu de troco? 
 
03 – Valéria ganhou 5 caixas de bombons.  Em cada caixa havia 21 bombons.  Quantos 
bombons ela ganhou? 
 
04 – Para fazer um doce, Bruno comprou 2 sacos com 18 cajus em cada um deles.  Quantos 
cajus ele comprou? 
 
 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. CACILDA 

EF04CI04/ES – Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada 
pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de 
alimentos, comparando cadeias alimentares do bioma local com as de outros biomas e 
representando essas informações em diferentes mídias e linguagens. 

 

OS SERES VIVOS SE REALACIONAM 

As cadeias alimentares 

os seres vivos precisam se alimentar. Os alimentos fornecem a energia necessária para que 

o organismo realize todas as suas atividades, além de elementos para o seu crescimento. 

Para obter o alimento de que precisam, os seres vivos se relacionam uns com os outros e 

com o ambiente onde vivem. 

As relações de alimentação entre os seres vivos, em que um serve de alimento para o outro, 

formam as chamadas cadeias alimentares.  

A cadeia alimentar é uma sequência linear de organismos através da quais nutrientes e 

energia passam conforme um organismo come o outro. 

     Exemplo de cadeia alimentar:                                                                

 

Neste exemplo, a planta é alimento para a borboleta; a borboleta é alimento para o sapo; o 

sapo é alimento para a cobra; e todos eles (a planta, a borboleta, o sapo e a cobra), depois 

de mortos (e seus excrementos, no caso dos animais), servem de alimento para fungos e 

certas bactérias. 

Nas cadeias alimentares, os seres vivos podem ser classificados em produtores, 

consumidores ou decompositores, dependendo do papel que desempenham. 

Os vegetais e demais seres vivos que fazem fotossíntese são chamados produtores, pois 

eles produzem o próprio alimento.  As cadeias alimentares começam sempre com os seres 

produtores.  

Os animais são consumidores, uma vez que obtém alimento ao consumidor outros 

organismos. 

Os decompositores representam um tipo especial de consumidor, pois eles se alimentam 

da matéria orgânica, atuando na sua decomposição (degradação).  A maioria dos 



decompositores é microscópica, por isso esses organismos foram representados no 

esquema acima dentro do círculo, que representa um zoom. 

Às vezes ocorrem desequilíbrios na cadeia alimentarem. Usando como exemplo a cadeia 

alimentar acima, se muitos sapos forem mortos, a população de borboletas aumentará, pois 

não haverá sapos suficientes para caçá-las. Por outro lado, as cobras serão prejudicadas 

porque terão menos sapos para comer. Os vegetais também serão afetados devido ao 

aumento do número de borboletas. 

As teias alimentares 

Como os seres vivos geralmente consomem mais de um tipo de alimento, as relações 
alimentares entre eles são mais complexas que as mostradas no exemplo anterior.  Os 
organismos normalmente participam de várias cadeias alimentares, formando as chamadas 
teias alimentares.  
 
 
                                                                                                            
 

 

 

 

 

Dicionário: 
Excremento: matéria excretada por animais; fezes, urina e muco. 
Matéria orgânica: neste contexto, são os restos de seres vivos, como  partes de vegetais e 
cadáveres e excrementos de animais 

 

RESPONDA NO SEU CADERNO: 

01 – Como são chamadas aas relações de alimentação entre os seres vivos? 
02 – Nas cadeias alimentares, como são classificados os seres vivos? 
03 – Como são chamados os vegetais que fazem fotossíntese? 
04 – Elabore uma cadeia alimentar indicando um produtor, dois consumidores e os 
decompositores. 
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª. CACILDA 

EF04HI07/ES – Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e 
marítimos para a dinâmica da vida comercial e a integração de pessoas. 
 

 

A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E DAS ROTAS 
Até o século XV, o comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito apenas pelo mar 
Mediterrâneo.  Por ali, mercadores traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, 
porcelanas, e especiarias que eram vendidos por toda a Europa.  Esses produtos vinham da 
África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, à China, Índia e 
Indonésia, que os europeus, à época, chamavam de Índias. 
As especiarias são produtos como cravo, canela, noz-moscada, baunilha, gengibre e 
pimenta.  Usadas para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e 



perfumes, elas eram caras no mercado europeu, pela dificuldade em trazê-las de locais 
distantes e pouco acessíveis. 
O comércio das especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo e controlado por 
mercadores árabes e italianos, das cidades de Gênova e Veneza, que dominavam as rotas 
marítimas do mar Mediterrâneo.  Muitos países, porém, queriam participar deste vantajoso 
comércio.  Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. 
Empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram 
embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico.  Depois de muitas expedições, 
o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu, entre 1487 e 1488, alcançar o temido 
Cabo da Boa Esperança, no sul da áfrica. 
Dez anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente 
Calicute, na Índia, uma importante região que fornecia especiarias.  Os lucros obtidos com 
essa viagem foram reinvestidos em outras expedições, que ajudaram Portugal a se tornar o 
maior centro europeu do comércio de especiarias do século XVI. 
 

MUDANÇAS NA NAVEGAÇÃO 
Alguns povos europeus tinham pouco conhecimento sobre oceanos e acreditavam sobre os 
oceanos e acreditavam que, além dos limites conhecidos, existiam monstros marinhos que 
atacariam as embarcações.  A maior parte das viagens marítimas eram feitas próximo ao 
litoral, e não em mar aberto. Por isso, descobrir a Rota do Cabo e navegar além dos marcos 
conhecidos não foi não foi tarefa fácil. 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
A necessidade de encontrar outro caminho para as índias fez com que os europeus 
aperfeiçoassem os instrumentos de orientação marítima, como o astrolábio, a bússola, o 
quadrante e as cartas marítimas. 
Os portugueses foram pioneiros e utilizava a caravela, uma embarcação longa, feita de 
madeira e com velas que eram impulsionadas pelo vento.  As viagens ficaram mais rápidas, 
mas ainda eram muito desconfortáveis. Elas duravam meses e era necessário controlar a 
quantidade de alimentos para que durasse todo o trajeto.  Imprevistos, como tempestades, 
podiam danificar as embarcações.  As precárias condições de higiene provocavam doenças 
e mortes.  E, mesmo com as melhorias, ainda existia o risco de naufrágios ou de as 
embarcações se perderem no mar. 
                                                                                                                                                                  

  
O astrolábio é um instrumento que               A bússola é um instrumento com uma agulha                                  
Possibilita aos navegadores se orientar       de imã que aponta para o norte. 
por meio da observação do Sol e de            Ela informa aos navegadores qual direção deve 
ser outras estrelas.                                       ser seguida. 
 
RESPONDA: 
01 – Quais mercadorias eram transportadas pelo mar Mediterrâneo entre a Europa e a Ásia? 
02 – Quais eram as especiarias usadas para temperar e conservar os alimentos? 
03 -  Qual foi o navegador português que conseguiu alcançar o temido Cabo da Boa 
Esperança? 
04 -  Quais instrumentos de orientação marítima, foram aperfeiçoados pelos europeus? 
05 -  desenhe uma bússola.  



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. CACILDA 
 

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. 

 
A POSIÇÃO GEOGRÁFICA DO ESPÍRITO SANTO 

O Espírito Santo se limita ao norte com o Estado da Bahia; ao sul, com o estado do Rio de 
janeiro; a oeste, com o Estado de Minas Gerais; e a leste, com o Oceano Atlântico. 
Nosso Estado está situado na Região Sudeste do Brasil, da qual fazem parte ainda os 
estados do Rio de janeiro, Minas Gerais e São Paulo.   
É uma região de grande desenvolvimento industrial, comercial e cultural, com uma 
população numerosa e cidade importante, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Vitória, que é a capital do Espírito Santo. 
Na região Sudeste, estão localizados os portos de maior movimentação comercial do Brasil. 
Nela, estão instaladas grandes indústrias, como, por exemplo, algumas montadoras de 
automóveis, siderurgias e inúmeras fábricas de tecidos e alimentos. 
 

O ESPÍRITO SANTO E A REGIÃO SUDESTE 
A localização do Espírito Santo no Sudeste do Brasil concorre para que ele receba fortes 
influências dos estados situados nessa região, como também do estado da Bahia, qual o 
qual se limita. 
 
Vamos observar alguns exemplos:  Minas Gerais, vem, por ferrovia, o minério de ferro que é 
exportado pelos portos do Espírito Santo.  Do estado do Rio de Janeiro recebemos uma 
influência cultural muito forte nas artes, na música, na literatura, nos esportes. Basta lembrar 
que, no Espírito Santo, a preferência dos torcedores é pelos times de futebol, do Rio de 
janeiro.  De São Paulo são muitos os produtos industrializados que chegam para ser 
comercializados entre nós.  E do sul da Bahia, principalmente, vêm pessoas em busca de 
trabalho, trazendo seus costumes e suas tradições para o Espírito Santo. Essas pessoas 
têm se estabelecido nos municípios do Norte do nosso estado.   
A região da Grande Vitória é formada pelos municípios de Vitória, Serra, Fundão, Cariacica, 
Vila Velha, Viana e Guarapari.  Nela, há uma grande concentração demográfica, que é a 
reunião de um elevado número de habitantes num mesmo espaço físico.  Mais da metade 
da população do Espírito Santo vive na Grande Vitória.  
 
ALGUNS ASPECTOS IMPORTANTES DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕEM A GRANDE 
VITÓRIA 
 
VITÓRIA – segundo a tradição, a atual cidade de Vitória foi fundada em 08 de setembro de 
1551.  O centro histórico, conhecido como Cidade Alta, preserva muitas construções do 
período colonial, como as Igrejas de Santa Luzia, de São Gonçalo e o Palácio Anchieta.  É 
cidade administrativa, portuária e comercial.  O município é formado pela ilha que lhe dá o 
nome e por uma parte continental. 
 
SERRA – o município de Serra, próximo de Vitória, é o que mais cresce no estado do 
Espírito Santo.  É município desde 11 de novembro de 1938.  Nele, situam-se o Centro 
Industrial de Vitória (CIVIT), a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST – Arcellor Mital) e os 
portos de Tubarão e Praia Mole.  Suas praias são centros de turismo e lazer. 
 
CARIACICA – situado a 15 quilômetros de Vitória, Cariacica é município desde 25 de 
novembro de 1890.  Nele, situam-se a CEASA, que é um polo de hortifrutigranjeiros. 
 
VILA VELHA – foi a sede original da colonização portuguesa no Espírito Santo. Em Vila 
velha, está o mais importante monumento histórico e religioso do estado, o Convento da 



Penha, que junto com as praias do município, é um centro de atração histórica.  Na 
produção industrial destacam-se a fábrica de chocolates Garoto e o polo de confecções da 
Glória. 
 
VIANA – o município de Viana, que fica próximo de Vitória, foi colonizado por imigrantes 
açorianos.  Nele, situa-se a fábrica d Real Café Solúvel do Brasil.  A Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição de Viana, inaugurada em 1817, é um dos seus marcos históricos 
mais importantes. 
 
GUARAPARI – surgiu como aldeia jesuíta dedicada à Nossa Senhora da Conceição. 
Tornou-se famosa por suas areias radioativas, utilizadas no tratamento do reumatismo.  É o 
mais importante centro turístico do estado do Espirito Santo. 
 
FUNDÃO - município de base econômica agrária, tendo uma bela atração turística, a Praia 
Mole. 
 
 
A importância do Espirito Santo na Região Sudeste: 
 
É notável a importância que o estado do Espirito Santo tem na Região Sudeste do Brasil.  E 
são muitos os setores em que o nosso estado se destaca.  Podemos lembrar o do comércio 
internacional, graças aos portos do estado; o da exportação de granito, de mármore, de 
minério de ferro e de celulose; o da produção e exportação de café; o da exploração do 
petróleo em nosso litoral; o da indústria pesqueira e o do turismo. 
 
ATIVIDADES: 
 
Responda no seu caderno 
 
01 – O Espirito Santo se limita ao norte com o estado....................................; ao sul, com o 
estado.......................; a oeste com o estado....................e a leste com 
o........................................................ 
 
02 – Qual a região em que se encontra situado o estado do Espirito Santo? 
03 – Quais os municípios que compõem a Grande Vitória? 
04 -  Cite 03 aspectos importantes do nosso estado para a Região Sudeste? 
05 -  Desenhe o mapa do Espirito Santo destacando os municípios da Grande Vitória. 
 
 
ATIVIDADES DE INGLÊS – PROF. LEONARDO 
 

OBJETIVO: Aprender os cumprimentos em Inglês para que os alunos possam estudar as 
diferentes formas de socializar no idioma estrangeiro. Desenvolver os mesmos meios de 
comunicação no cotidiano com seus amigos. 

 
 

01) Vamos aprender as diferentes formas de cumprimentos. 
 Observe abaixo e coloque as letras no lugar correto: 
A) GOOD MORNING: GM 
B) GOOD AFTERNOON: GA 
C) GOOD EVENING: GE 
D) GOOD NIGHT: GN 
E) SO LONG : SL 
F) HAVE A NICE WEEKEND! : HNW 
G) HAVE A NICE DAY! : HND 



(      )tenha um bom dia.                                (      )tenha um bom final de semana.  
(      )Adeus.                                                   (      )boa noite de saída. 
(      )boa noite de chegada.                           (      )boa tarde. 
(      )bom dia. 
 
02) Complete o diálogo, utilizando as palavras ao final: 
A:  ____________________. My name's Peter.What's your name? 
B:  Good afternoon.___________________Laura.  
 
A:______________________________? 
B: It's purple. ___________________? 
 
A: My favorite color is dark green. Have a nice_________. 
B: See _________ tomorrow. 
 
*You                                  *day                                  
*and you                           * what's your favorite color 
 
 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA – PROFª ALINNE 

                 Habilidades: Recriar, individual 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. 

 

JOGOS DE CONSTRUÇÃO 

Gangorra de Almofada 

Passar por entre, o balanço de uma almofada amarrada por um barbante ou corda, de 

maneira que não seja tocado pela mesma. À medida que passar, pegar 10 objetos ( à 

escolha) de um lado e carregá-los para o outro até que acabe. 

    Importante que a pessoa que fizer a gangorra, ou seja, balançar a almofada de um lado 

para o outro, mantenha o ritmo inicial e fique em cima de uma cadeira e coloque outra 

cadeira para delimitar o espaço ( 1 passo largo) por onde o aluno deve passar. 

Variar, de forma a aumentar o ritmo, com o passar do tempo. 

 Imagens Ilustrativas 

   



ATIVIDADES DE ARTES – PROFª. TAINARA 

As cores primárias são as chamadas cores verdadeiras. Elas são representadas pelo 

vermelho, amarelo e azul e não são produzidas a partir da mistura de outros pigmentos 

coloridos. Pelo contrário, as cores primárias são responsáveis pela formação de 

novas cores e uma variedade de tons. As cores secundárias, de acordo com a teoria 

das cores, são formadas a partir da união em proporções iguais de duas cores primárias. 

Elas são: o laranja, o verde e o roxo.  

 

 
 

 

 

Campo de Experiência: ARTES 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Entender sobre o estudo das cores, 
colocando em prática o desenvolver artístico, com habilidade em desenho.  

HABILIDADE:(EF15AR02-01-ES) 


