
 

EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

4° ANO – 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 

                
        ARTE 

(EF15AR02-04/ES) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Muitas coisas que jogamos no lixo não são lixo, isto é, podem ser reaproveitadas. Jornais, revistas, 

cadernos, latas, garrafas e vidros, são alguns exemplos.    

 

Pensando na importância da reciclagem, crie um ROBÔ utilizando materiais recicláveis, como latas, garrafas 

pet, rolo de papel higiênico, tampinhas variadas ou outro material que você tenha em sua casa. Lembre-se 

de dar nome ao seu Robô. 

EXEMPLOS: 

            

    

   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 vários tipos 

de textos. 

Primeira semana 

 

Cartaz: “Campanha contra o mosquito da dengue” 

 

Atividades das páginas: 18 a 33 

 

Segunda semana 

 

Livro: Ápis 

 

Página 18: leia a fábula em prosa 

 

“A cigarra e as formigas”. Responda as atividades das páginas 19 e 20 

 

Página 21 – leia a segunda fábula 

 

“A cigarra e as formigas” 

 

Realize as tarefas das páginas 23 a 26 

 

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade: 

 Ter noções de quantidade e relação dos numerais. Como também saber realizar a 

contagem oral.  

  Estimular e desenvolver a leitura e a escrita dos números como suporte para a 

assimilação de vários tipos de conteúdo do conhecimento matemático. 

 

A gravura abaixo é para você colar em seu caderno de matemática. Ela irá te ajudar na resolução 

das tarefas. 

 



 

 

Agora é com você! 

1- Complete a tabela abaixo: 

 

2- Componha os numerais como no modelo. 

a) 4 centenas+ 5 dezenas+ 3 unidades = 400 + 50 + 3 = 453 

b) 2 centenas + 9 dezenas + 9 unidades = ___________________________ 

c) 5 centenas + 8 dezenas + 4 unidades = ___________________________ 

d) 3 centenas + 3 dezenas + 1 unidade = ____________________________ 

e) 2 centenas + 7 dezenas + 7 unidades = ___________________________ 

f) 9 centenas + 2 dezenas + 8 unidades = ___________________________ 

 

3- Observe a tabela e complete-a de acordo com o que esta faltando. 

 



 

4- Complete o quadro. Faça os cálculos em seu caderno. 

EU TINHA GASTEI FIQUEI COM: 

R$ 26,00 R$ 6,00  

R$ 47,07 R$ 24,00  

R$ 16,80 R$ 8,00  

R$ 0,96 R$ 0,34  

R$ 13,00 R$ 7,00  

R$ 6,24 R$ 2,04  

5- Escreva o valor posicional dos algarismos. 

 

 

LER, INTERPRETAR E COMPARAR DADOS EM TABELAS. 

Ação, romance, comédia ou animação? 

O gerente de um cinema fez uma pesquisa para saber quais desses gêneros de filme seus clientes 

preferem.  

Veja a tabela abaixo. 

GÊNERO DO 

FILME 

AÇÃO ROMANCE COMÉDIA ANIMAÇÃO 

NÚMERO DE 

PESSOAS 

73 82 99 810 

  

a) Quantas pessoas preferem filmes de romance? _____________________________ 

b) Qual é o gênero de filme que a maioria dos clientes desse cinema prefere? 

__________________________ 

c) Qual é a diferença entre o número de pessoas que prefere filmes de comédia e o número de 

pessoas que prefere filmes de ação? ____________________________ 

d) Participaram dessa pesquisa mais ou menos de 999 pessoas? _________________ 

e) Dê a sua opinião de acordo com a tabela. A maioria das pessoas que participaram da 

pesquisa era adulta ou crianças? _______________________ 



 

GEOGRAFIA 

 

HABILIDADES:AMAR E RESPEITAR O MEIO AMBIENTE, IDENTIFICANDO A IMPORTÂNCIA DESTE PARA A A SOBRIVIVÊNCIA 

HUMANA. 

TEMA: MEIO AMBIENTE EM FOCO! 

 
Embora saibamos a importância de respeitar a natureza e de utilizar seus recursos pensando em 

sua conservação, a degradação do meio ambiente tem se tornado cada vez mais preocupante em todo o 

mundo. Essa degradação tem ocorrido com a poluição dos rios, do ar, do solo, pelo desmatamento das 

florestas, e etc.. 

Por conta disso muitas pessoas se uniram e criaram organizaçãoes não governamentais ONGs 

ambientalistas, ou seja, que tem como objetivo cuidar do Meio Ambiente promovendo a preservação da 

natureza. 

Dessa forma, vamos realizer uma série de atividades envolvendo este tema e aprendendo um pouco 

mais como podemos contribuir com esta preservação. 

 

ATIVIDADES 

1. Em seu livro didático, na página 34, leia o texto em quadrinhos da turma da Mônica responda as 

perguntas abaixo. 

2. Prossiga e leia a página 35 e 36 e responda as perguntas relacionadas ao texto. 

3. Na página 37, leia o texto “TODOS PELO MEIO AMBIENTE” e responda as perguntas. 

4. Nas páginas 38 e 39 tem um jogo super divertido da Natureza, assim que puder, jogue e divirta-se 

com pessoal de casa! 

5. Na página 41, leia atentamente as informações do texto e responda as perguntas de acordo com sua 

opinião sobre o assunto abordado no texto. 

HISTÓRIA 

 

HABILIDADES: EF04HI02/ES Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo 

os sentidos dos processos históricos que envolvem a humanidade (nomadismo, desenvolvimento 



 

da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.), compreendendo os conceitos de sociedade 

hidráulica e revolução agrícola, e percebendo a ocupação espacial e deslocamentos das etnias 

indígenas, povos A origem dos Seres humanos: da África para o mundo. Modo de vida nômade e 

modo de vida sedentário. O surgimento de diferentes povos e culturas. A circulação de pessoas e 

as transformações no meio natural. As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para a 

formação de cidades e as transformações do meio natural. Contagem dos séculos. As grandes 

navegações e as tecnologias náuticas.e comunidades tradicionais e a ocupação de territórios 

próximos a rios no Espírito Santo. Dando importância à água e conservação do meio ambiente 

para a prática agrícola consciente e sobrevivência do homem ao longo do tempo 

 

TEMA: A AGRICULTURA E A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

 Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. 

Isso começou a mudar quando alguns desses grupos aprenderam a plantar e iniciaram asssim, a 

prática da agricultura. 

A partir desta descoberta, a história do comportamento humano começa a passar por uma grande 

transformação, do nomadismo ao sedentarismo e assim a cada nova descoberta, uma evolução e 

também o aprimoramento de novas técnicas de plantio, de construção de ferramentas, utensílios e 

a vida segue tomando novas formas. 

 

ATIVIDADES 

1. Para seu conhecimento, leia a página 28 e 29 e responda as questões em seu próprio livro. 

2. Agora leia com atenção o texto da página 30 e responda as atividades da página 31. 

3. Prossiga fazendo a leitura do texto da página 32 e responda as questões da página 33. 

4. Continue lendo e aprendendo fazendo a leitura da página 

34 e responda as atividades da página 35. 

5. Nas páginas: 36, 37, 38, 39, 40 e 41 você terá uma série 

de atividades que envolvem curiosidades e inclusive 

desvendará um enigma de uma mensagem secreta escrita com 

letras e símbolos pré-históricos. Quanto mais cusiodade de 

saber você tiver, mais você aprenderá! Principalmente sobre 

fatos históricos que foram tão relevantes na construção da 

nossa história! Então, mãos à obra e divirta-se, mas também aprenda! 

 

CIÊNCIAS 
 

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

 Compreender que a matéria sofre transformações. 

 Diferenciar transformação física de transformação química. 

 

Transformações da matéria 

 

As transformações da matéria são as modificações que ela pode sofrer com ou sem mudança de sua 

composição. 

Toda e qualquer modificação que ocorre com a matéria pode ser considerada um fenômeno. Esses 

fenômenos podem ser físicos ou químicos. 

 



 

Fenômenos físicos 

A substância que constitui a matéria não passa por transformação alguma. Sendo assim, sua forma, 

tamanho, aparência podem mudar, mas não sua composição. 

Exemplo: Solidificação da água. A substância – no caso, a água – estava no estado líquido e passou para 

o estado sólido. Sua forma e tamanho mudaram, mas não os seus constituintes. 

 
A fusão do sorvete é um exemplo de fenômeno físico 

 

Fenômenos químicos 

A composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias alteram-se, dando origem 

a compostos diferentes. Mas como saber se uma determinada matéria passou por alguma transformação 

química? É fácil! A formação de uma nova substância pode ser identificada pelos seguintes fenômenos: 

Alteração na cor; 

Surgimento de chama ou luminosidade. Exemplo: queima do álcool; 

Efervescência (liberação de um gás). Exemplo: quando dissolvemos um antiácido estomacal na  

água.  

 
A combustão do carvão em uma churrasqueira é um exemplo de fenômeno químico 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

1- Faça a associação correta entre a coluna A e a coluna B: 

COLUNA A 

( 1 ) FENÔMENOS FÍSICOS. 

( 2 ) FENÔMENOS QUÍMICOS. 

 

COLUNA B 

https://www.google.com/url?q=https://brasilescola.uol.com.br/quimica/mistura-e-substancias-puras.htm&sa=U&ved=0ahUKEwiUttil0qjOAhXM7hoKHWPnBQkQFggIMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFisKxnb7VDOnXb9cTY2gbVcH_TiQ
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/liquidos.htm


 

(    ) Amassar um papel. 

(    ) Digestão de alimentos 

(    ) Quebrar um copo de vidro. 

(    ) Produção de queijo a partir do leite. 

(    ) Queima do carvão. 

(    ) Corte de um bolo. 

(    ) Transformação de tecidos em roupas. 

(    ) Enferrujamento de uma palha de aço. 

(    ) Azedamento do leite. 

(    ) Amassar uma latinha de alumínio. 

(    ) Queima de combustíveis no motor dos automóveis. 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO CIÊNCIAS CONECTADOS 

Páginas 134 e 135 - Unidade 7. A matéria e suas transformações. Leitura do texto. Atividade 1 e 2. 

Páginas 136 e 137- Continuação com a leitura do texto. Atividades 3 e 4. 

Páginas 138 e 139 – Como impedir as transformações químicas. Leitura do texto. Atividades 1. 

Página 140- Mais um exemplo de transformação química- A fermentação. Leitura do texto. 

Página 142 e 143- Atividade 2- Maçãs desidratadas. Atividade 1,2 e 3. 

 

                                                                       ENGLISH 

OBJETIVO:  Identificar partes do corpo em Inglês. 

1 -  COMPLETE OS ESPAÇOS DA FIGURA COM AS PARTES DO CORPO EM INGLÊS: 

                                             BODY PARTS                                                       
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Unidade Temática Brincadeiras e Jogos. 
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e Jogos Populares do Brasil e do Mundo. 
Códigos de Habilidade: EF35EF01-03/ES. EF35EF01-04/ES. EF35EF01-05/ES 
Habilidade: Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 
matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico/cultural. 

 

Levando em consideração os problemas enfrentados no atual momento, decidi mandar atividade para 

que você e seu filho dê continuidade no processo de ensino e aprendizagem até a normalização. Lembrando 

que as atividades estão em acordo com a BNCC (base nacional curricular comum), documento que unifica e 

organiza o conteúdo em todo o país. 
 

Atividade (Cabra Cega) - Consiste em colocar uma venda nos olhos da criança. Ao sinal do adulto, o 

aluno deve tocar a pessoa responsável pela brincadeira. Sendo que ela poderá desviar. A variação consiste em 

utilizar palmas para que facilite a localização por parte do aluno. E posteriormente, assovios.  

 A família toda pode participar da atividade, alternando a cabra cega. 
 

Lembrando que esta atividade é um resgate de brincadeiras e jogos da cultura popular brasileira. Inse-

ridos no contexto Cultural das crianças. E pode ser feita em casa com os familiares. 
 

 
 
 

 
 Bora participar e se divertir. 

 


