
EMEF “ Manoel dos Santos Pedroza”
4° ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs

Olá alunos! Neste ano de 2021 iremos estudar o Componente Curricular de Língua Portuguesa
com o livro do PAES (Um Pé de Descoberta). Cada um já recebeu o seu, então agora vocês
irão acompanhar os comandos abaixo. Faça com capricho e atenção.

Orientações para a realização das atividades de Língua Portuguesa:

1) Explicações serão dadas no grupo de WhatsApp.
2) Segue abaixo os dias e as tarefas que serão realizadas pelo aluno.
3) Dúvidas deverão ser tiradas no privado durante o tempo determinado das aulas.

Primeira     semana  

Dia 08/03 (Segunda-feira) realização das atividades da coletânea

Dia 10/03 (Quarta-feira) realização da leitura do livro.

Escolha uma estrofe do texto “LÁ EM PIRORÓ DO BÓ” (página 6) e faça um vídeo 
ou grave para seu professor (você lendo). Responda as perguntas da página 9.
Dia 11/03 (Quinta-feira) realização das tarefas das páginas 10, 11, 12 e 13.

Dia 12/03 (Sexta-feira) leitura da página 14 e 15, responda as questões das páginas 
16,17, 18 e 19.

Segunda     semana  

Dia 15/03 (Segunda-feira) observe o convite da página 20 do livro, e responda as 
questões das páginas 21, 22 e 23
Dia 17/03 (Quarta-feira) realização da página 24.
Dia 18/03 (Quinta-feira) realização das páginas 26 e 27.

Dia 19/03 (Sexta-feira) realização das tarefas das páginas 28 e 29.

Bons estudos! – 
Professora Waldileni
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Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução da atividade;
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.
▪Ficar atento ao comando do professor (a) das aulas virtuais, no grupo do WhatsApp.
Habilidades:
▪ Refere-se ao reconhecimento pelo aluno do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que 
trata o texto.

LÍNGUA PORTUGUESA
A primavera da lagarta

Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta.

- Abaixo a feiura! – gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita.

- Morra a comilona! – exclama o louva-a-deus como se ele não fosse comilão também.

- Vamos acabar com a preguiça! – berrava a cigarra, esquecendo de sua fama de boa vida.

E lá se foram eles. Cantando e marchando.

Um, dois, feijão com arroz... Três, quatro, feijão no prato...

Mas... a primavera havia chegado.

Por toda parte havia flores na floresta.

Até parecia festa...

Os passarinhos cantavam.

E  as  borboletas,  quantas  borboletas!  –  de  todas  as  cores,  de  todos  os  tamanhos,

borboleteavam pela mata.

E os caçadores procuravam pela lagarta.

Um, dois... feijão com arroz...

E perguntavam às borboletas que passavam:

- Vocês viram a lagarta que morava a amoreira?

- Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa?

As borboletas riam, riam... Iam passando e não respondiam.

Até que veio chegando uma linda borboleta.

- Estão procurando a lagarta da amoreira?

- Estamos sim! Aquela horrorosa! Comilona!

E a borboleta bateu as asas e falou:

- Pois sou eu…

- Não é possível, não pode ser verdade! Você é linda!

E a borboleta sorrindo, explicou:
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- Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera.

Ruth Rocha

Responda essas questões no seu caderno e capriche na letra.
1) Qual é o título do texto?
2) Quantos parágrafos há no texto?
3) Quem é o autor da história?

4) Quais foram os motivos dados para a caçada da lagarta?
5) Em que estação do ano se passa esta história? Quais são os sinais desta estação?
6) Quem estava caçando a lagarta?
7) Eles encontraram a lagarta?
8) Em sua opinião, por que as borboletas não responderam?
9) Podemos observar que os insetos apontaram na lagarta, seus próprios defeitos. Qual a 

sua opinião sobre isso?
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11) Essa é a capa do livro que voce leu. Escreva os nomes dos animais que
aparecem na ilustração em ordem alfabética:
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Escreva o que você pensa sobre essa frase. Não esqueça de iniciar seu texto usando
letra maiúscula e atenção na pontuação.
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MATEMÁTICA 4º ANO
HABILIDADE: Determinar  as temperaturas máxima e mínima diárias,  em locais  do seu
cotidiano.
Usar a ideia de adição de parcelas iguais para resolver multiplicação.
Ler e registrar sequência numérica.
Orientar-se a partir de coordenadas dadas.

1- Joyce e Davi são irmãos e estão doentes. Eles foram ao pronto-atendimento e o médico
receitou remédio para os dois. Joyce irá tomar o remédio de 4 em 4 horas e Davi, de 6
em 6 horas. Os dois começaram a tomar o remédio juntos às 12h.

a) Registre no quadro as horas em que as crianças irão tomar o remédio durante um dia.

HORAS
Horas Joyce 12:00 8:00 xxxxx
Horas Davi 12:00 6:00 xxxxx xxxxx xxxxx

b) A que horas eles voltam a tomar o remédio juntos novamente? ______________________

c) Quantas vezes Joyce tomará o remédio em um dia? ______________________________

d) Quantas vezes Davi tomará o remédio em um dia? _______________________________

2- Lara fez uma plantação de flores em vasos.

a) Ela quer fazer um buquê. Quantas flores terá esse buquê? Resolva usando adição de
parcelas iguais.
______________________________________________________________________

b)  Use a multiplicação para encontrar a quantidade de flores do buquê.
______________________________________________________________________
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3- Laís, Beatriz e Rafaela recolheram folhas caídas para fazer um trabalho de Ciências.
Observe as que recolheram:

a) Quantas folhas Letícia pegou?
_______________________________________________________

b) Quantas Beatriz pegou?
_______________________________________________________

c) Quantas folhas Rafaela pegou?
______________________________________________________

d) Quem pegou mais folhas?
_______________________________________________________

e) Quantas folhas foram recolhidas no total?
________________________________________________________

PREVISÃO DO TEMPO VITÓRIA- E.S.
4- Observe a gravura abaixo:

a) Em qual dia da semana foi vista essa previsão? __________________________________
b) Qual será a temperatura mais alta prevista? _____________________________________
.c) Que dia da semana e do mês terá a temperatura mais baixa prevista? _________________

5- Observe a sequência, identifique qual o padrão de regularidade e complete com os 
números que faltam:
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18 24 36 48 54

6- A mãe de Maria trabalha no hospital e, antes de ir para o trabalho, passa na escola para
deixar  a filha,  todos os dias pelo caminho mais curto possível,  pois  faz esse trajeto
caminhando.
 Faça o que se pede:

a) Pinte o trajeto realizado pela mãe de Maria desde o momento em que ela sai de
casa até chegar ao trabalho.

b) Escreva a localização do hospital e a localização da escola. Observe o trajeto acima.
 Rua do hospital 

_____________________________________________________________

 Rua da escola 
_____________________________________________________________

 Rua da casa de Maria 
_____________________________________________________________

LEIA COM MUITA ATENÇÃO!
REGISTRE AS RESPOSTAS NO SEU CADERNO!
COLOQUE A DATA E O NUMERO DA TAREFA.
BEIJO GRANDE.
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4º ANO -GEOGRAFIA
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.

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 de Geografia:

O que é território?

Qual é a capital do Brasil?

Nosso País é formado por quantos Estados?

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?
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Observe o mapa brasileiro abaixo, cole-o no caderno de geografia, pinte de verde o

nosso Estado e responda as perguntas abaixo:

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?

(    ) Nordeste

(    ) Sudeste

(    ) Sul

(    ) Centro- Oeste

(    ) Norte

d) Pinte de azul os Estados que fazem parte da nossa região.
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4º ANO - 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 e responda: 

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 o mapa acima:
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A) A imagem acima representa qual continente?

(   ) Americano 

(   ) Asiático 

(   ) Europeu 

(   ) Africano

B) A África é o berço da humanidade e da civilização por que?

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

(   ) Foram colonizados pelos portugueses. 

(   ) São todos de baixa renda.

(   ) Tem uma cultura diversificada.

c) Que  áreas  de  conhecimento  os  povos  africanos  também  possuíam  no

passado? 

d) 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
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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.

CIÊNCIAS

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.
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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:

A) 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.

B) 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.

C) 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

D)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
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material entra em contato com outro, temos a formação de uma mistura.

E) Como podem ser classificadas as misturas?

 (   ) Homogêneas e Heterogêneas. 

 (   ) Líquido, sólido e gasoso. 

 (   ) Reversível e irreversível.

 

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.

4º ANO -ARTE

Orientações:
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho.
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade.

HABILIDADE: (EF15AR02-01/ES) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais, 
tais como: o ponto, a linha, a cor e outros, presentes nas primeiras manifestações artísticas de 
diferentes locais.

ATIVIDADE 1:

VAMOS COLOCAR IDENTIFICAÇÃO NO MATERIAL DE ARTE!!!!

Utilize a primeira folha do seu caderno de arte para criar uma linda capa
personalizada para seu material.

Orientações:

1) No meio da folha escreva bem grande a para  ARTE, você pode
utilizar letras decoradas, manuscrita ou letra de forma.

2) Desenhe várias coisas que te faz feliz ao redor da palavra Arte.
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3) Pinte os desenhos com as cores que você mais gosta.

4) Escreva o seu nome, o nome da escola e turma

ATIVIDADE 2:

Cores Primárias

Cores primárias são cores puras sem mistura. É através delas que se formam todas as
outras cores. 

As cores primárias são: vermelho, amarelo e azul.

 Cores Secundárias

As cores secundárias são aquelas formadas pela combinação de duas cores primárias.

Elas são: laranja= combinação de vermelho + amarelo

             Verde = Combinação de amarelo + azul

             Violeta ou roxo= combinação de vermelho + azul

Cores Terciárias

As cores terciárias são aquelas formadas pela mistura de uma cor primária com uma
cor secundária. Elas são:

Vermelho alaranjado=combinação de vermelho +laranja

Amarelo alaranjado= combinação do amarelo +laranja

Amarelo esverdeado= combinação do amarelo+verde

Azul esverdeado = combinação do verde+azul

Azul arroxeado = combinação do azul + roxo

Vermelho arroxeado= combinação do roxo + vermelho

 Cores Neutras

As cores neutras são aquelas que combinam com qualquer cor. Elas são o preto, o
branco e o cinza.
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 AGORA É COM VOCÊ!!!

 Divida a folha do seu caderno de arte ao meio e crie dois desenhos iguais, um

de cada lado, pinte um dos desenhos com as cores primárias e o outro com

cores secundárias.

4º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA

EF35EF01-04/ES Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, in-

cluindo aqueles de matriz indígena, africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a

importância desse patrimônio histórico/cultural. É interessante que os estudantes sejam apre-

sentados a conceitos sobre patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as aprendiza-

gens sobre os jogos e brincadeiras, com exigências motoras mais complexas, que não fazem

parte do seu cotidiano, aprofundando a aprendizagem sobre a cultura na qual as brincadeiras e

jogos se originaram.

ATIVIDADE: Dança das Cadeiras Cooperativas: Coloca-se em círculo um número
de  cadeiras  menor  que o  número  de participantes.  Em seguida  propõe-  se  um
“Objetivo  Comum”:  Terminar  o  jogo  com  todos  os  participantes  sentados  nas

cadeiras que sobrarem! Coloca-se música e todos dançam. Quando a música parar,
todos  devem sentar  usando  os  recursos  que  estão  no  jogo  -  cadeiras  e  pessoas.
Podem sentar nas cadeiras, nos  colos uns dos outros, ou de alguma outra maneira
criada pelos participantes. Em seguida, todos levantam e tiram-se algumas cadeiras,
ninguém sai  do  jogo  e  continua-se  a  dança.  O  jogo  prossegue  até  onde  o  grupo
desejar.

SUGESTÃO: Se puderem façam um vídeo da sua participação na atividade proposta.
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SUBJECT: FRUIT 
         VAMOS RECORDAR OS NOMES DE FRUTAS  EM INGLÊS?

OBJETIVO: Escrever corretamente os nomes de frutas em Inglês; Inserir a Língua 

Inglesa no cotidiano dos alunos.

EXERCISE                                         

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

02- Responda em Inglês: What  is your favorite fruit?

4° ANO  – EMEF “ Manoel dos Santos Pedroza – ANO: 2021 –  18


