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                                    EMEF   “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

4° ANO - 3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma:____ 

Orientações:  

▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização; 
▪ Explicações serão dadas no grupo de WhatsApp. 

 

PORTUGUÊS 

Iremos estudar o componente de Língua Portuguesa com o livro do PAES (Um mundo de 

descobertas). Cada um já recebeu o seu, então agora vocês irão acompanhar os comandos abaixo. 

Faça com capricho e atenção. 

OBJETIVO: Refere-se ao reconhecimento pelo aluno do assunto principal do texto, ou seja, 

identificar do que trata o texto. 

 

                                 Primeira semana 

Dia 22/03 (Segunda-feira) realização da leitura do livro dás páginas 33 e 34(A ILHA ESCALVADA) 

atividades das páginas 35 e 36 

Dia 24/03 (Quarta-feira) releia o texto ‘”A ILHA ESCALVADA” e responda as atividades das páginas 

37, 38 e 39. 

Dia 25/03 (Quinta-feira) realize as atividades das páginas 40 e 41. 

Dia 26/03 (Sexta-feira) leia o trecho da história na página 42 e responda as atividades das páginas 

43 a 46. 

                                 Segunda semana 

Dia 29/03 (Segunda-feira) Leia o texto “O FAROL” das páginas 47 e 48 e responda as atividades 

das páginas 49 a 53. 

Dia 31/03 (Quarta-feira) exercícios das páginas 54 a 57. 

Dia 01/04 (Quinta-feira) leia o texto “O TEMPO” da página 58 e 59, e responda as atividades das 

páginas 60 a 65. 

Dia 02/04 (Sexta-feira) FERIADO NACIONAL 

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro 

 

MATEMÁTICA 

Orientações:  

▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno ou no livro didático de acordo com a orientação descrita 

na atividade; 

▪ Se for possível a impressão da atividade, ou apanhar a Coletânea na escola, orientamos que seja colada no caderno do 

aluno para melhor organização; 

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno e na página do livro didático nas quais faremos forem 

feitas atividades daquele dia/semana, assim como o número da CAP – Ex: 1ª Cap.. 2ª Cap.. etc. 

▪Ficar atento ao comando do professor (a) das aulas virtuais, no grupo do WhatsApp, assim como nos comandos impressos 

aqui nesta coletânea. 

*Ao fotografar a atividade para enviar ao professor, tente focar ao máximo as questão e a resposta, de maneira que 

possamos entender sua letrinha e também qual é a questão que está sendo respondida. DETALHE IMPORTANTE: FIQUE 

ATENTO AO ENVIAR PARA O PROFESSOR DE CADA DISCIPLINA. 

HABILIDADES: Reconhecer o Sistema de Numeração Decimal destacando semelhanças e 

diferenças com outros sistemas, desenvolvendo a capacidade de sistematizar suas principais 

características (base, valor posicional do números, e função do zero), utilizando inclusive, a 

composição e decomposição dos numerais. 

Olá alunos! A partir de agora, iremos utilizar o livro didático da coleção “MATEMÁTICA 

LIGAMUNDO” nas nossas aulas de MATEMÁTICA. Tenho certeza que esta ferramenta nos ajudará 
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a aprender um pouco mais sobre  os mistérios da matemática, pois o livro traz muitas ilustrações, 

exemplos emu ma linguagem que nos ajudará a percorrer esse caminho da aprendigem dos números 

neste 4ºano. Então vamos lá!? 

 Como é possível observar na ilustração acima, nossos algarismos são infinitos, ou 

sejam, nunca têm fim. Conforme a posição que eles ocupam numa formação de um número 

eles vão alterando o seu valor e assim também vão aumentando o quanto valem de acordo 

com a casinha em que ocupam. Porém, essas casinhas, tem nomes, e nomes muito 

importantes que precisamos conhecer e aprender que vão nos ajudar para sempre na 

construção dos numerais e em toda a nossa história e vivência com a Matemática. E para 

ajudar um pouco mais, a professora trouxe mais uma imagem a seguir com as classes mais 

importantes que no momento são as que nós estudaremos! 

 

1. Para isso, recorte e cole este quadro explicativo em seu caderno de matemática, ele te 

ajudará e te servirá de apoio na realização de muitas atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faça a leitura com atenção da página 12, e acompanhe a explicação da professora via 

vídeo no whatsapp, e assim, siga respondendo em seu próprio livro as atividades 

das páginas 12, 13 e 14. 

3. Estudando sistema de numeração, agora faremos vários cálculos de adição e 

subtração! ADIÇÃO = + (mais)/ SUBTRAÇÃO = - ( menos). Então, mãos à obra e 

vamos realizar as atividades das páginas 16, 17, 18, 19 e 20. Todas elas em seu 

próprio livro. Obs: Algumas delas, talvez será necessário utilizar o seu caderno para 
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realizar os cálculos, pois eles são muito importantes para que você exercite sua 

habilidade de calcular! 

LEMBREM-SE: VOCÊS TEM 15 DIAS PARA REALIZAR TODAS ESSAS TAREFAS! 

 

HISTÓRIA 

HABILIDADES: Analisar a importância da história e compreender o surgimento da história da humanidade. 

NOSSO TEMA: OS PRIMEIROS GRUPOS HUMANOS 

 

 

 

NOSSO NOVO LIVRO NOS TRAZ O INÍCIO DA 

HISTÓRIA DOS POVOS, DESDE O INÍCIO DA  

CIVILIZAÇÃO. E AOS POUCOS VAMOS 

CONHECER MUITOS FATOS IMPORTANTES, 

CURIOSIDADES, FATOS MARCANTES QUE 

CONTRIBUÍRAM PARA A HISTÓRIA DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO ATÉ CHEGARMOS AOS DIAS DE HOJE. ENTÃO, PRESTE 

ATENÇÃO EM TODOS OS DETALHES DE CADA IMAGEM, LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO E 

CERTAMENTE VOCÊ VAI GOSTAR MUITO DAS HISTÓRIAS QUE APRENDEREMOS JUNTOS: 

 

1. AGORA PEGUE SEU LIVRO: 

2. LEIA E OBSERVE COM ATENÇÃO AS PÁGINAS 8 e 9, NA PÁGINA 9 TEM ALGUMAS 

PERGUNTAS, PORÉM SÃO APENAS PARA TE FAZER PENSAR! APROVEITE E VEJA 

QUANTAS CURIOSIDADES TEMOS NESSAS IMAGENS! 

3. AGORA LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO “O ESTUDO DA HISTÓRIA”  DA PÁGINA 10 E 

RESPONDA AS ATIVIDADES DA PÁGINA 11 NO SEU LIVRO: 

4. PROSSIGA E LEIA TAMBÉM O TEXTO FONTES HISTÓRICAS DA PÁGINA  12 E 13 

RESPONDA AS ATIVIDADES DA PÁGINA 13. 

 

GEOGRAFIA 

HABILIDADES: Estudar o conceito geográfico de lugar, tendo como ponto de partida 

o lugar vivido. 

TEMA:ESTUDANDO AS PAISAGENS 

Olá alunos! A partir de agora, iremos utilizar o livro didático da coleção “VAMOS 

APRENDER GEOGRAFIA” nas nossas aulas de Geografia. Tenho certeza que esta 

ferramenta nos ajudará a conhecer muitas coisas legais, paisagens diversificadas, 

muitas curiosidades sobre o nosso e outros lugares! Então vamos lá!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTÃO PESSOAL, NESTE PRIMEIRO CAPÍTULO, CONHECEREMOS ALGUMAS FORMAS 

DE PAISAGENS DO NOSSO AMADO BRASIL, QUE É TÃO GRANDE E POSSUI TANTAS 
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RIQUEZAS E ASSIM, TANTAS PAISAGENS LINDAS E DIFERENTES. AOS POUCOS, 

VAMOS CONHECENDO QUANTA RIQUEZA E QUANTAS BELEZAS EXISTEM NESSE 

NOSSO IMENSO PAÍS! ENTÃO, AGORA VAMOS AO LIVRO E MÃO Á OBRA! 
 

OBSERVE A PAISAGEM DA PÁGINA 6 E RESPONDA AS PERGUNTAS EM SEU 

CADERNO: 

NA PÁGINA 7 E 8 LEIA UM POUCO CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE AS 

PAISAGENS E A NATUREZA, LEMBRE-SE DE ADMIRAR AS FOTOS DAS 

PAISAGENS! 

AGORA EM SEU PRÓPRIO LIVRO, LEIA COM ATENÇÃO E RESPONDA AS 

ATIVIDADES DAS PÁGINAS 9 E 10: 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Objetivos de aprendizagem: Conscientizar quanto ao uso sustentável e inteligente da água e 

outros recursos naturais finitos. Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas 

relacionados à água. Desenvolver a imaginação, a capacidade de abstração e interpretação. 

 

22 DE MARÇO – DIA MUNDIAL DA ÁGUA  

 

Música: PLANETA ÁGUA (Guilherme Arantes) 

 

Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente 

Riacho e desagua 

Na corrente do Ribeirão 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas 
Ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos 
No leito dos lagos 
Água dos igarapés 
Onde Iara mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris 
Sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão triste são lágrimas 
Na inundação 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas 
Que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
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Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 
Terra! Planeta água 
Terra! Planeta água 
Terra! Planeta água 
 
Assista ao vídeo, cante, reflita e em seguida responda as questões abaixo: 

1- Para que os humanos utilizam a água? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2- De onde vem a água que você e a sua família consomem? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3- Você acha que um dia essa água pode acabar? Por quê? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4- Como as pessoas podem preservar a água? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

5- A canção fala de um personagem do folclore brasileiro. Escreva abaixo o trecho que eviden-
cia esse personagem. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

6- Sabemos que a água pode sofrer três transformações. Escreva abaixo quais são elas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
7- Marque na música as palavrinhas que você não sabe o significado, em seguida escreva-as 

em seu caderno. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
 

INGLÊS 
 
OBJETIVO: Inserir novas palavras em Inglês usadas no cotidiano, como frutas e cores. 
 
OBSERVE AS FIGURAS E RESPONDA AS QUESTÕES:  
 

1- The________________is green and red. 

 

2-  The_______________is Orange. 

 

3 –  The_________________is yellow. 
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4 –  The__________________is green. 

5 –  The ______________is red. 

 

 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

NORTEAMENTO EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO - 1º TRIMESTRE DE 2021 

OBJETO DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Brincadeiras e jogos de matriz 
indígena, africana, europeia, entre 
outras.  
• História dos jogos e brincadeiras 
populares e folclóricos;  
• Jogos de construção;  
• Jogos cooperativos;  
• Jogos populares;  
• Jogos de raciocínio;  
• Produção de brinquedos 

EF35EF01-04/ES Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 
indígena, africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando 
a importância desse patrimônio histórico/cultural. É interessante 
que os estudantes sejam apresentados a conceitos sobre 
patrimônio cultural para que reconheçam e valorizem as 
aprendizagens 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. 

 
Pega-Pega Corrente 

A brincadeira é semelhante ao pega-pega, mas cada jogador que é pego dá a mão para o pegador 
e também começa a perseguir os outros participantes. Cada jogador capturado se une formando 
uma grande corrente. Quanto maior a corrente, mais difícil será para os perseguidores alcançarem 
os perseguidos. Os alunos devem criar estratégias que possam ajudar na captura, como formar um 
‘paredão’ para não deixar ninguém passar. Após será discutida as situações de ajuda e cooperação 
em grupo. 
 

 
 

 
SUGESTÃO: Se puderem façam um vídeo da sua participação na atividade proposta. 
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ARTES 
 

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. 

 

 

 

 

 

Crie uma paisagem e pinte segundo a policromia. 

 

 

Pinte a imagem abaixo, utilizando a monocromia (uma cor e suas variações de tons). 
 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 


