
 

  

“EMEF MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

Aluno:__________________________________________________Turma:___________ 

4°ANO – 8 ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

LINGUA 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. 

▪Duvidas deverão ser tiradas no privado durante o tempo determinado das aulas. 

Objetivo: Construir o sentido de textos variados. Recursos gráfico e interpretação de texto.  

Primeira semana 

(Livro PAES) 

(RECEITA) 

Texto: MILK-SHAKE DE BANANA 

Páginas 37 

Atividades das páginas 28 a 45 

Segunda semana 

 

(livro PAES) 

Texto: POMAR 

Página 46. 

Atividades das páginas 47 a 55 

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro 

 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade: 

 Medir estimar comprimentos, utilizando unidades de medidas padronizadas, mais usuais, 

valorizando e respeitando a cultura local. 

 Resolver atividades com números naturais envolvendo adição e subtração. 

 

MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

Durante muito tempo, o homem utilizou o próprio corpo para medir comprimentos. 

 



 

  

Como as partes do corpo variam de pessoa para pessoa, quando eram utilizadas como unidade de medida 

criava-se muita confusão. 

Para resolver o problema, o homem criou unidades padronizadas de medidas. 

 
Agora é com você! 
 

1- Complete as frases com a capacidade adequada L ou ML. 

a) Para encher uma piscina são necessários 1 000 ____________. 

b) Em uma lanchonete são servidas vitaminas de frutas em copos de 300 ____. 

c) Em uma determinada receita são utilizados 100 _______ de leite de coco. 

d) É comum encontrar sucos de caixinha de 200 ______________. 

e) As caixas de leite geralmente vêm com 1 ______________. 

f) Meio litro de suco corresponde a 500 ______________. 

 

2- Alessandra bebeu 4 copos de 250 ml de água pela manhã. Quantos litros de água ela bebeu? 

__________________________________________________________ 

3- Observe e responda. 

 
a) Os números X e Z estão representados na régua respectivamente. 

(    ) 3,0 e 8,0 

(    ) 3,2 e 8,5 

(    ) 4,0 e 9,0 

(    ) 3,5 e 9,0 

 

4- Observe atentamente as informações e coloque V para verdadeiro e F para falso. 

a) (    ) Um km e meio são 150 m. 

b) (    ) Um metro tem 100 cm. 

c) (    ) 5 km são 50 000. 

d) (    ) Meio km são 500 m. 

e) (    ) 3 m equivale a 30 cm. 

 

5- Carlos participará de uma corrida onde deverá percorrer um percurso de 12 km. Essa distância 

corresponde a: 

(    ) 12m                 (    ) 120m                 (    ) 1.200 m                 (    ) 12.000 m 



 

  

 

6- Utilizei meio metro de cartolina para fazer um desenho. Qual o valor desta medida em centímetros? 

(    ) 65 cm                (     ) 60 cm                 (    ) 55 cm                (    ) 50 cm 

 

7- Arme e efetue. 

a) 299+ 644= 

b) 285+ 298= 

c) 365+ 475= 

d) 297+ 369= 

e) 498- 279= 

f) 359-246= 

g) 518- 423= 

h) 439- 279= 

 

 
8- Observe na tabela, a extensão territorial dos estados da Região Sudeste e responda o que se pede. 

 

 

 

a) Que estado tem a maior extensão territorial? ______________________ 

b) E o que tem a menor extensão territorial? _______________________ 

c) Qual é a extensão territorial total da Região Sudeste?_______________ 



 

  

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR LIVRO DIDÁTICO LIGAMUNDO 

Páginas 30 e 31- Animais recém-nascidos. Instrumentos de medidas. Atividades 1 e 2. (cada 

página) 

Página 32 e 33- Medidas de comprimento. Atividades 1,2, 3, 4 e 5. 

 

 

HISTÓRIA 

 

HABILIDADES:RELACIONAR OS PROCESSOS DE OCUPAÇÃO DO CAMPOA INTERVENÇÃO NA 

NATUREZA, AVALIANDO OS RESULTADOS DESSAS INTERVENÇÕES. 

*IDENTIFICAR AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NOS PROCESSOS DE DESLOCAMENTOS DAS 

PESSOAS E MERCADORIAS, ANALISANDO AS FORMAS DE ADAPTAÇÃO OU MARGINALIZAÇÃO. 

 

Dando prosseguimento aos conteúdos estudados até aqui, vamos conhecer agora como o COMÉRCIO 

contibuiu para a evolução da sociedade e a vida em comunidades. Nos capítulos a seguir, vamos conhecer 

algumas formas de comércio e como eles foram desenvolvidos em  cada ponto dos continentes estudados. 

1. Nas páginas 42 e 43: Leia o texto: O INÍCIO DO COMÉRCIO, observe bem as imagens e responda 

as perguntas em seu caderno. 

2. Nas páginas 44 e 45: Leia o texto com atenção e responda ás atividades em seu próprio livro. 

3. Nas páginas: 46 e 47: Leia e responda as atividades em seu próprio livro. 

 

GEOGRAFIA 

 

HABILIDADES: COMPARAR VARIADOS TIPOS DE MAPAS, IDENTIFICANDO SUAS CARACTERÍSTICAS, 

ELABORADORES, FINALIDADES, DIFERENÇÃS E SEMELHANÇAS. 

Após conhecermos um pouco sobre o planisfério, os continentes, e descobrirmos a localização do 

nosso país no nosso planeta, vamos estudar um pouco sobre o nosso povo e a extensão do nosso 

território para depois conhecermos a fundo a divisão política do nosso país em estados e capitais. 

Então fique bem atento nos textos e atividades a seguir! 

1. Na página 42: Leia o texto: A POPULAÇÃO BRASILEIRA 

2. Na página 43: Leia o texto e observe com atenção os mapas mostrados neste capítulo e 

responda no caderno. 

3. Na página 44: Leia o texto O QUE É LIMITE e responda a questão da página 45 e as 

questões da página 46. 

 

CIÊNCIAS 

 

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

 Reconhecer que os seres vivos precisam se alimentar para obter energia necessária 

para desempenhar suas atividades. 

 Saber que as relações de alimentação entre os seres vivos estabelecem diferentes 

cadeias alimentares. 

 Identificar e diferenciar os seres produtores, consumidores e decompositores das 

cadeias alimentares. 

 

Cadeia alimentar simples 



 

  

Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Para sobreviver e crescer precisam de outros 

seres vivos que lhes forneçam energia. 

O animal que caça outro para dele se alimentar é chamado predador e aquele que é caçado é chamado 

de presa.  

Chamamos de cadeia alimentar a sequência da relação alimentar entre os seres vivos.                                                                                                              

Todos os seres vivos desempenham uma função no processo de alimentação, por isso eles podem 

ser chamados de seres produtores, consumidores ou decompositores. 

Produtores- São todos os seres que fabricam o seu próprio alimento, através da fotossíntese, sendo 

neste caso as plantas, sejam terrestres ou aquáticas. 

Animais- Obtém sua energia e alimentos comendo plantas ou outros animais, pois não realizam 

fotossínteses, sendo portando incapazes de fabricarem seu próprio alimento, somente 

consumidores. 

Decompositores- Apesar da sua importância que é transformar as substâncias orgânicas de que se 

alimentam em substâncias minerais. Os decompositores nem sempre são fáceis de serem observados 

em um ecossistema, pois sendo a maioria formada por seres microscópicos como as bactérias, fungos 

e protozoários. São organismos que se alimentam de matéria morta.   

 

OBSERVE O ESQUEMA DE UMA CADEIA ALIMENTAR 

 

 
1- Leia o texto e complete as frases. 

 

O pé de milho produziu seu alimento através da fotossíntese e desenvolveu-se. Dele nasceram duas espigas 

de milho. 

O porco alimentou-se com o milho. O homem comeu o porco. 

Depois o pé de milho morreu e serviu de alimento para fungos e bactérias. 

 
a) O primeiro consumidor é__________________________________________________ 

b) O ser produtor é ________________________________________________________ 

c) O segundo consumidor é _________________________________________________ 

d) Os seres decompositores são _____________________________________________ 

 



 

  

2- Observe a cadeia alimentar abaixo e responda as questões que seguem. 
 

 
a- O produtor esta representado pelo número ____________ 
b- Os consumidores estao representados pelos números __________ 
c- O consumidor primário está representado pelo número _________ 
d- Fungos e bactérias são conhecidos como decompositores e estão representados pelo número 

__________ 
 

Agora é a sua vez! 

3- Represente uma cadeia alimentar com os seguintes seres vivos. 
 

 
SAPO           GRILO         GAVIÃO         COBRA        PLANTA      DECOMPOSITORES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO CIÊNCIAS CONECTADOS 

Páginas 28 e 29 - Unidade 2. Os seres vivos se relacionam. Leitura de imagem. 

Páginas 30 e 31- Texto- as cadeias e as teias alimentares. Leitura do texto. 

Páginas 32 e 33 – As teias alimentares.  Atividades 1,2 e 3. 

Página 34 e 35- Os seres decompositores. Leitura do texto. Atividade 1 e 2. 

 

INGLÊS 

Orientações:  
Assista ao vídeo sobre os elementos da natureza, no link HTTps:// youtu.be /jr6P8UKszbK 
Faça a atividade   com atenção e capricho. 

                                                                                       

TEMA: Nature elements. 

OBJETIVO: Adquirir vocabulário em Inglês. Inserir o estudo da Língua Inglesa no cotidiano do aluno. 

01-Marque um (x) nos nomes corretos dos elementos da natureza: 

 



 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-Escreva em Inglês; 

 

a) A lua é branca:-------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O sol é amarelo:------------------------------------------------------------------------------------ 

c) A estrela é grande:-------------------------------------------------------------------------------- 

d) O pássaro é verde:-------------------------------------------------------------------------------- 

e) O arco-íris é colorido:---------------------------------------------------------------------------- 

f) A árvore é verde e marrom:----------------------------------------------------------------------- 

 

Vocabulary: 

The:O/A   

Is: É 

And: E 

ARTE 

PALAVRAS ILUSTRADAS 

Certas palavras podem ser decoradas de acordo com o seu significado, oferecendo um belo efeito visual 

 

EXEMPLO: 

 



 

  

 

ATIVIDADE 

 

 Agora é com você, ilustre as palavras: AMOR, SORVETE, BOMBA, GELO, VENTO, MORANGO, 

GATO, NUVEM 

 

 

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. Lem-

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

unifica e organiza o conteúdo em todo o país. 

 

Nesta atividade, será realizada uma corrida de tampinhas. Um caminho será desenhado no chão. Os 

participantes deverão passar por esse caminho apenas tocando a tampinha com os dedos. Tudo isso sem 

que a tampinha saia da rota. Os jogadores também poderão criar barreiras e passagens diferentes para dar 

mais emoção ao jogo. 

 

 
 

 Bora participar e se divertir. 

 


