
 

“E.M.E.F MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

4° ANO - 5ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - CAPS  

ALUNO(A):______________________________________________________TURMA:_____ 

 

Orientações:  

▪ 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.  

  

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. 

 

Objetivos dessas atividades: 

▪ Refere-se ao reconhecimento pelo aluno do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o 

texto ▪ Reconhecer a quantidade de sílabas em cada palavra; Construir o conceito de separação silábica e 

identificar as construções das palavras e das sílabas. 

Atividades a serem realizadas 

Página 80 

Observe o texto “FEIRA LITERARIA” e responda as atividades das páginas 81 a 87, 88 a 89 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade: 

 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações 
relacionadas ao seu cotidiano. 

 
MEDIDAS DE TEMPO 
 
DIA, HORA, MINUTO E SEGUNDO. 

 
O instrumento mais utilizado para medir o tempo é o relógio. Os relógios mais usados são: o relógio 

com ponteiros e o relógio digital. Normalmente, nos relógios analógicos, existem dois ponteiros, um 
pequeno, que marca as horas (H), e um grande que marca os minutos (MIN). Em alguns relógios, existe um 
terceiro ponteiro, que marca os segundos (S). 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe uma relação entre essas medidas de tempo: a hora tem 60 minutos e o minuto que tem 60 
segundos. 

O dia é outra unidade de medida do tempo. Ele tem aproximadamente, 24 horas. 
Até o meio dia, isto é, da meia noite ao meio dia, as horas vão de 0 a 12. 

 
 

    

 

 

 

4h e 40 min (quatro horas e quarenta minutos) 

 

Depois do meio dia, isto é, do meio dia ate a meia noite, as horas vão de 12 a 24. 

 

 

 

 

 

        16h e 40 min (dezesseis horas e quarenta minutos). 
 
Agora é com você! 
 

1- Estime o tempo que você gasta para realizar cada uma das atividades relacionadas abaixo. 
a) Quanto tempo você gasta para escovar os dentes? E para tomar banho? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b) Em média, quantas horas você dorme por dia? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2- Identifique no relógio analógico os horários indicados. 
  



 

 
 

 

                  
 

 



 

HISTÓRIA 

 

HABILIDADES:  Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no 

espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. 

 

TEMA: PRÉ HISTÓRIA NO BRASIL 

 

Estudando o tempo na História, neste capítulo, chegamos na Pré-história do nosso país. Sim, do nosso pais! 

Aqui no Brasil, também temos vários registros encontrados de Arte Rupestre (nome dado às primeiras 

produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a Pré-história, essas produções eram feitas 

nas cavernas) como nos mostra o livro, um dos locais onde podemosadmirar esse lindo registro na história 

é na Serra da Capivara, onde o trabalho dos arqueólogos resgatam as marcas deixadas na história através 

dos tempos. 

 

1. Leia o texto da página 20 “ Pré –História do Brasil” e responda as questões da página 21: 

 

2. AGORA VOCÊ É O ARTISTA! Diante da leitura do texto, da observção da figuras, acredito que você 

deve ter imaginado como deveria ser uma pintura rupestre nas cavernas né? Porque até eu fiquei 

imaginando como as pessoas usaram a criatividade para deixar a sua marca na história e assim, 

contribuir para que tantas coisas fossem compreendidas sobre os fatos históricos até os dias atuais.  

 

ENTÃO, SUA TAREFA É:  

Use sua imaginação e crie a sua ARTE RUPESTRE! Você pode usar barro ou argila que tiver próximo à sua 

casa, caso não encontre, pode fazer rem folha de papel mesmo, e então, quem usar o barro, pode recriar 

um mine caverna, ou uma mine parede de barro, esperar secar e depois desenhar o que desejar. No caso 

do homem das cavernas, eles costumavam desenhar suas famílias, os animais, as caçadas, enfim, 

desenhavam fatos do seu dia dia. Para o desenho, eles usavam, argilas de cores diferentes, carvão, etc.. 

pois é eles não tinham tinta! Então, vou sugerir a vocês,uma forma de tintura simples que eu acho que todo 

mundo tem em casa, a borra de café. ( Depois que alguém da família faz o café, fica o pó no fundo do 

coador, depois de esfriar, pegue esse pó, adicione um pouco de água e pronto! Você já tem uma tinta 

marrom prontinha pra sua arte!) Então, mão à obra! Crie sua Arte Rupestre relebrando a Pré-História! NÃO 

SE ESQUEÇA DE MANDAR FOTOS BEM LINDAS DE VOCÊ COM SEU TRABALHO!! 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA 

 

HABILIDADES: Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, 

cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 

conservação ou degradação dessas áreas. 

 

TEMA: AS TRANSFORMAÇÕES DAS PAISAGENS – O BOM EXEMPLO DOS INDÍGENAS  

Neste capítulo, vamos dar continuidade ao conhecimento das paisagens, porém, com uma diferença; 

veremos que as paisagens por mais belas e lindas que são quando naturais, elas se modificam, algumas 

vezes pela própria natureza, porém, na maioria delas pela ação do homem, das pessoas que agem de forma 

inconsequente e acabam destruindo natureza que não dá conta de se recuperar do desmatamento, das 

queimadas, do lixo, da poluição, enfim, de tantas coisas ruins que as pessoa fazem sem pensar no próprio 

futuro! 

O LIVRO TAMBÉM ABORDA E TRAZ O BOM EXEMPLO DOS INDÍGENAS, QUE HABITAM A TERRA 

SEM DESTRUÍ-LA!  

TODOS OS ANOS, NO DIA 19 DE ABRIL, É COMEMORADO O DIA NACIONAL DO ÍNDIO, EM 

HOMENAGEM A ESTE POVO GUERREIRO, FORTE, OS PRIMEIROS HABITANTES DO NOSSO PAÍS, 

UM POVO QUE AINDA TEM MUITO A NOS ENSINAR COM SUA CULTURA E SEU MODO DE VIVER, 

PRINCIPALMENTE, COM SEU JEITO DE AMAR, RESPEITAR E PRESERVAR E CONVIVER COM A 

NATUREZA! 

1. Leia as páginas 22 e 23 de seu livro e responda as questões 

apresentadas em seu caderno: 

2. Leia e observe atentamente o texto e as imagens das páginas 24 e 25 

e responda a atividade nº 2 fazendo a associação das imagens. Responda a 

nº 3 em seu caderno: 

3. Leia o texto da página 26, observe as imagens e responda em seu 

próprio livro as questões da página 27. 

4. Leia o texto da página 28 e 29 e responda as perguntas da página 29. 

5. Agora entreviste alguém da sua família, de preferência os mais idosos 

e pergunte se há alguma descendência indígena em sua família e também, se em sua casa, vocês 

se alimentam de algum alimento que saibam que faz parte da cultura indígena, só mais uma: e se 

caso existe algum objeto confeccionado ou inspirado em arte indígena. Se tiver, fotografe e mostre 

para nós! 

 

CIÊNCIAS 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES):  

 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são irreversíveis e 

outras não. 

 

ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA E SUAS MUDANÇAS 

Os diferentes estados físicos da água podem ser observados, naturalmente, no nosso planeta. A água dos 

rios e mares, por exemplo, está no estado líquido. Já a água das geleiras está no estado sólido, e, na 

atmosfera, encontramos a água no estado gasoso 

OS TRÊS ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA 

A água é encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ela é uma das poucas substâncias 
que podem ser encontradas naturalmente em seus três estados. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-agua.htm
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=010178560479257371445:ypyfp8mkmny&q=https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra.htm&sa=U&ved=2ahUKEwj4naWf2KTrAhVnLLkGHXR7ByAQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw3x7J2AinlQ01Bc3kyCMJjB
https://escolakids.uol.com.br/geografia/atmosfera-terrestre.htm


 

 

 

MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO DA ÁGUA 

Quando a água passa de um estado físico para outro, dizemos que ocorreu uma mudança de estado. Essa 
mudança ocorre devido a variações na temperatura ou na pressão em valores específicos.  

Vejamos, a seguir, as mudanças de estado que ocorrem na água: 

 Fusão: passagem de uma substância do estado sólido para o líquido. Para que isso ocorra, é 
necessário que a substância ganhe calor. A fusão pode ser observada quando vemos o gelo 
derretendo. 

 Vaporização: passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. Para que isso ocorra, 
a substância deve ganhar calor. A vaporização pode ocorrer de três maneiras: evaporação, ebulição 
e calefação. A primeira é uma vaporização que ocorre de maneira mais lenta. Um exemplo é quando 
colocamos uma roupa no varal para secar. A segunda, por sua vez, é mais rápida que a anterior, 
sendo observada a formação de bolhas. Pode ser conferida quando colocamos uma água para 
ferver. A terceira ocorre de maneira muito mais rápida do que as outras formas. Quando uma gota 
de água cai sobre uma chapa quente, por exemplo, podemos observar a calefação. 

 Solidificação: passagem de uma substância do estado líquido para o sólido. Para que  ocorra, é 
necessário que a substância perca calor. Quando a água no estado líquido forma o gelo no freezer, 
por exemplo, estamos observando a solidificação. 

 Condensação: também chamada de liquefação, ocorre quando uma substância passa do estado 
gasoso para o líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação das nuvens. 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/nuvens.htm


 

AGORA É COM VOCÊ! 

A figura a seguir apresenta letras e números que indicam, respectivamente, os estados físicos da água e 

suas mudanças. Identifique o estado indicado por cada letra e as mudanças indicadas por cada número. 

1- Identifique que estado físico da água está representado nas letras A, B e C e as mudanças 
de estado indicadas em 1, 2, 3 e 4. 
 

 
 

A- SÓLIDO 

B-  

C-  

1-  

2-  

3-  

4-  

 

Mão na massa!!! 

Você viu que a água passa por algumas mudanças. Que tal “testar” essas mudanças em sua casa com a 

ajuda da família? 

Faça um experimento usando uma dessas mudanças que ocorrem com a água e conte como foi! 

Será bem bacana se você tirar fotos e mostrar o passo a passo da realização dessa tarefa! 

 

 

 



 

ARTE 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se sempre de colorir a atividade. 
AS IMAGENS COLORIDAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NOS GRUPOS DURANTE AS AULAS DE 
ARTE. 
(CEAR09) Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas 
histórias e diferentes visões de mundo 

Tarsila do Amaral  

BIOGRAFIA: 

Tarsila do Amaral foi uma das maiores pintoras brasileiras. Nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 

1 de setembro de 1886. Estudou na capital de São Paulo e em Barcelona, na Espanha. Em suas obras 

utilizava cores vivas e formas geométricas, abordando temas sociais, cotidianos e paisagens do Brasil. As 

obras mais conhecidas foram Abaporu e operários. Teve também uma filha, Dulce. Tarsila do Amaral faleceu 

na cidade de São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Biografia de Tarsila do Amaral.  

 

ATIVIDADES: 

1- Descreva o que você está vendo na imagem. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2- Você gostou da obra “Sol Poente” de Tarsila do Amaral? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3- Desenhe a obra Sol Poente, utilize as cores que você mais gosta para colorir a sua atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Olhe atentamente o desenho e faça uma pesquisa para responder abaixo. Não esqueça de colorir o 
desenho utilizando toda sua criatividade. 
 

 
 

Quais os nomes das brincadeiras que aparecem no desenho? 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 
 


