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

EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”
4° ANO - 4ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs

Aluno(a):                                                                                                             Turma:              

  LÍNGUA PORTUGUESA
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!

Orientações para a realização das atividades de Língua Portuguesa:

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

Objetivo: Ampliar os conhecimentos a respeito da importância entre sons, letras, e a categorização gráfica
das letras.

Primeira     semana  

Realização da leitura (O TEMPO) da página 58 e 59
Realização das atividades das páginas 60 ás 65

Segunda semana

Realização das tarefas das páginas 69 a 79

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro

 MATEMÁTICA
Objetivos de aprendizagem ou habilidade :

 Ler e registrar números utilizando o sistema de numeração decimal;

 Retomar o conceito de unidade, dezena, centena e milhar;
 Comparar números utilizando o ábaco.

UM- DEZ- CEM

Você lembra?

Assim temos: 111 – 1 centena, 1 dezena, 1 unidade.

1) Quantas dezenas existem nestes números abaixo?
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a) 50-
b) 70-
c) 300-
d)90-
e) 100-

2) Dos números abaixo, quais deles são maiores que 500? Marque com um X.
a) 4 dezenas e 8 unidades-
b) 8 dezenas-
c) 7 centenas e 5 dezenas-
d) 8 dezenas e 8 unidades-
e) 5 centenas e 6 unidades

3) Acrescente 1 centena a cada número representado abaixo, descubra que números 
obtemos. a) 200-
b) 600-
c) 400-
d) 501-
e) 626-
Observe abaixo.

O ábaco acima esta representando o número 5 455 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco).
O ábaco existe há muitos e muitos anos e é um instrumento que serve para registrar números e fazer
cálculos.
A história relata que os primeiros ábacos eram mesas cobertas com uma camada de areia fina, usadas
para as pessoas desenharem ou realizarem escritas e cálculos.
Posteriormente, o ábaco tomou outras formas, passando a ser um pedaço de madeira com pequenas
covas escavadas, dentro das quais eram colocadas pedrinhas para representar as quantidades na hora
de efetuar os cálculos.

Agora é com você!
4) Desenhe no caderno alguns ábacos como este acima para representar os números abaixo.
a) Cinquenta e um-
b) Quatrocentos e vinte e sete-
c) Dois mil, novecentos e setenta e três-
d) Um mil e sessenta-
e) Nove-
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 HISTÓRIA
HABILIDADES: Analisar a importância da história e compreender o surgimento da história da humanidade.

TEMA:     O         TEMPO         E         A     HISTÓRIA  
Neste capítulo, daremos continuidade ao estudo da história, ao comportamento dos povos, e
principalmente, que os fatos históricos vão marcando e registrando marcos importantes na história da
humanidade, assim como também na vida das pessoas! Dessa forma, uma de nossas atividades, será
construir a nossa própria linha do tempo. Então, pegue seu livro e vamos lá!

ILUSTRAÇÃO SIMPLES SOBRE LINHA DO TEMPO

ATIVIDADES
 EM SEU LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA, FAÇA A LEITURA DA PÁGINA 16 - O TEXTO: O

TEMPO NA HISTÓRIA E DE ACORDO  COM OS DADOS  DESSE  TEXTO,  NA PÁGINA 17,
CONSTRUA A SUA LINHA DO TEMPO, OU SE PREFERIR, PODE FAZER EM SEU CADERNO,
ENFEITAR COMO QUISER,  PODE CAPRICHAR, OU FAZER DE FORMA SIMPLES, MAS NÃO
DEIXE DE ESCREVER FATOS MARCANTES DA SUA VIDA, E RESPONDA TAMBÉM A
QUESTÃO Nº 2 NO PRÓPRIO LIVRO.

 LEIA O TEXTO DA PÁGINA 18: PERÍODOS HISTÓRICOS E RESPONDA A ATIVIDADE DA
PÁGINA 19 EM SEU PRÓPRIO LIVRO.

“LEMBRE-SE DE CUIDAR BEM DIREITINHO DO SEU LIVRO DIDÁTICO, POIS O UTILIZAREMOS BASTANTE
EM NOSSAS AULAS! ENTÃO TENHA BASTANTE CAPRICHO, GUARDE COM CARINHO, NÃO RABISQUE SEM
NECESSIDADE E SÓ FAÇA AS ATIVIDADES DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DOS PROFESSORES!”

 GEOGRAFIA

HABILIDADES: Estudar o conceito geográfico de lugar, tendo como ponto de partida o lugar vivido.
Olá alunos! Nesta coletânea continuaremos utiizando o livro didático da coleção “VAMOS APRENDER
GEOGRAFIA” nas nossas aulas de Geografia. Então, cuide bem do seu livro, mantenha-o por perto
sempre em nossas aulas, cuide dele com capricho, não rabisque ou deixe que nenhum dano aconteça a
ele, pois ele será de muita utilidade em nossas aulas!

TEMA:     O     RELEVO     , A     VEGETAÇÃO     E         AS     PAISAGENS  

Nesta nova coletânea e novos capítulos do nosso livro, continuaremos a conhecer a aprender um
pouco mais das paisagens do nosso lindo país e ainda algumas curiosidades sobre outros lugares
do mundo! E conhecendo sobre paisagens, entenderemos sobre o que é relevo, suas formas
existentes
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na natureza e também como o relevo interfere na vegetação dos lugares, na hidrografia e assim por 
diante. Então, pegue seu livro e mãos à obra!

 Leia com atenção o texto da página 11: O RELEVO E AS PAISAGENS

 Logo em seguida, nas  páginas 12 e 13, trazem uma linda ilustração onde são explicadas
algumas formas de relevo existentes na natureza!  Não deixe  de ler  todos os quadrinhos
explicativos!

 Em seu livro, responda as atividades da página 14 baseando-se nos textos que você leu
nas páginas anteriores:

 Continue seus estudos, não tenha preguiça de ler e desenvolver sua leitura, lembre-se:
Quanto mais você lê, mais informações você tem e mais você aprende! Então, leia o texto
das páginas 16 e 17, observando bem cada paisagem contida nele, cada informação que
tem sobre  cada  uma  delas  e  veja  bem  como cada  uma  tem sua  particularidade  e  são
diferentes umas das outras.

 Agora é sua vez de mostrar que aprendeu e realizar as tarefas das páginas: 18, 19, 20 e 21
em seu próprio livro, não se assuste, parece muito, mas não é! Tenho certeza que você é
capaz de fazê-las se se esforçar!

 CIÊNCIAS

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):
 Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, 

reconhecendo sua composição;

 Testar e relatar transformações nos materiais no dia a dia;
 Concluir que algumas mudanças podem ser reversíveis ou irreversíveis.

A MATÉRIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES
Transformações são processos que modificam fisicamente ou quimicamente, a estrutura de uma 
substância. Elas podem ser reversíveis ou irreversíveis.
Para lembrar...
Transformações reversíveis, por definição são aquelas transformações que podem ser desfeitas.
Ex: esquentar água, congelar...
Transformações irreversíveis, não podem ser desfeitas.
Ex: cozinhar, assar, fritar alimentos...
Como vimos às transformações podem ser classificadas em reversíveis e irreversíveis.
Baseado nos estudos faça a tarefa abaixo.

1) Marque a opção correta:

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS CONECTADOS.
UNIDADE 7- (A MATÉRIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES) - PÁGINAS:134 A 145 
FIQUE ATENTO!!!
ONDE TIVER ESCRITO “COLEGA DE SALA”, “DUPLA”, NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A TAREFA
COMO SE PEDE, E SIM, SOZINHO.

 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.

TIPOS DE DESENHOS
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ATIVIDADE 1: Crie um desenho de memorização em seu caderno de arte. Lembre-se que você vai desenhar 
algo que está na sua memória, ou seja, que você conhece mas não está vendo.

Atividade 2: Crie um desenho livre em seu caderno de arte. Lembre-se de anotar o tema escolhido para o
seu desenho.

 INGLÊS 
TEMA: Body parts
OBJETIVO: Identificar, ler e escrever corretamente as partes do corpo em Inglês. Promover uma conexão
do estudo da Língua Inglesa com outros saberes.
01- READ ( LEIA):

SHOULDER: OMBRO ARM: BRAÇO

KNEE: JOELHO NECK: PESCOÇO

TOE: DEDO DO PÉ MOUTH: BOCA

FINGER: DEDO EAR: ORELHA

EYE: OLHO NOSE: NARIZ

FOOT: PÉ HAIR: CABELO

LEG: PERNA HAND: MÃO

HEAD: CABEÇA

02- OBSERVE A FIGURA E ESCREVA OS NOMES DAS PARTES DO CORPO EM INGLÊS:
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 EDUCAÇÃO FÍSICA

Brincadeira comum entre as crianças, o chamado O ‘Cabo de Guerra’ é uma competição indígena
muito simples. Deve-se ter apenas uma corda reforçada e um punhado de crianças ou adultos que forem
participar da brincadeira.

Os participantes devem ser divididas em dois grupos com o mesmo número de integrantes, um
grupo vai puxar a corda para um lado e o outro grupo vai puxar para o lado oposto. Vence o grupo que
puxar mais forte, com isso a corda vem pro lado campeão.

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