
 

 

                                    “E.M.E.F MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

4 °ANO – 9 ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS – CAPS 

Aluno:______________________________________________________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. 

▪Duvidas 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 

Leia o cartaz: PROCURA-SE. Página 56 

Atividades das páginas 57 a 64. 

 

SEGUNDA SEMANA 

Produção de texto. Página 68 

Atividades das páginas 69 a 74. 

OBS: As atividades deverão ser feitas no livro 

 

 

MATEMÁTICA 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade: 

 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com 

compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. 

 Compor e decompor números de até seis algarismos, reconhecendo seu valor posicional. 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

RECORDANDO. 

..  



 

 

 

1- Realize a leitura dos números e complete as colunas abaixo. 

LEITURA NÚMERO CENTENA DEZENA UNIDADE 

Cento e noventa e seis     

Duzentos e vinte e oito     

Quinhentos e trinta e um     

Seiscentos e quarenta     

Trezentos e oitenta e sete     

Novecentos e onze     

 

2- Escreva o número correspondente. 

 

3- Escreva os números acima por extenso. (no caderno) 

 

4- Em um zoológico, há placas com algumas informações dos animais. Uma das informações 

é o peso, que está escrito por extenso. Use algarismos para representar o peso de cada 

animal. 

 

 
5- Carlos e Lucas foram brincar e viram que a casa de Gustavo tinha uma placa com o número 

identificando-a. 

 



 

 

                                                               

a) Escreva por extenso o número da casa de Gustavo.  

___________________________________________________________________ 

b) Quantos algarismos há nesse número? 

___________________________________________________________________ 

c) Em que ordem está o algarismo 8? 

___________________________________________________________________ 

d) E o algarismo 3? 

___________________________________________________________________ 

e) Realize a decomposição desse número. 

___________________________________________________________________ 

6- Calcule mentalmente as operações e pinte da mesma cor, o resultado correspondente. 

 
 

7- Encontre, pinte com cores diferentes no diagrama, os números correspondentes a: 

 
a) 300+50+2 = 

b) 800+30+9= 

c) 90+1= 

d) 600+70+9= 

e) 3000+200+20= 

f) 200+90+4= 

g) 100+80+8= 

h) 500+20+7= 

CIÊNCIAS 

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

 Reconhecer a importância dos decompositores para a ciclagem dos nutrientes da 

natureza. 



 

 

OS SERES DECOMPOSITORES 

Que maravilha seria se todos os alimentos não estragassem com o tempo, não é mesmo? Apesar 
de parecer uma vantagem, a falta de organismos decompositores poderia ser um grave problema 
mundial. Leia o texto e descubra o porquê. 

Primeiramente devemos lembrar que todos os seres vivos são formados por matéria orgânica e, 
assim que eles morrem, essa matéria é degradada. Esse processo natural é chamado de decom-
posição e é realizado por seres heterotróficos chamados de decompositores. Como exemplo des-
ses seres, podemos citar os fungos e as bactérias. 

Os seres decompositores nutrem-se dos restos de seres vivos, tais como plantas e animais, e libe-
ram na natureza sais minerais e outros nutrientes. Esses nutrientes são então utilizados pelos or-
ganismos produtores, como as plantas, sendo, portanto, reaproveitados. Dessa forma, podemos 
concluir que a decomposição favorece a ciclagem dos nutrientes. 

A decomposição faz com que cadáveres de animais, restos de plantas e até mesmo nossos ali-
mentos sejam degradados. É por isso que muitas vezes esse processo não é visto com bons olhos. 
Entretanto, a decomposição é fundamental para a manutenção da cadeia alimentar, além de evitar 
que o planeta seja um grande depósito de seres mortos. Sem a decomposição seria impossível, 
por exemplo, a manutenção da vida, uma vez que alguns nutrientes não retornariam ao meio e os 
organismos, que não conseguiriam obtê-los, morreriam. 

 

O processo de decomposição faz com que os nutrientes retornem ao meio. 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DO LIVRO DIDÁTICO CIÊNCIAS CONECTADOS 

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

Páginas 38 e 39 - Continuação com a leitura do texto.  

 

EXPERIMENTO (Senhores pais, os experimentos enriquecem o aprendizado dos 

conteúdos. Ao testar as experiências, as crianças vivenciam na prática a teoria 

estudada; porém, esta, não é uma atividade obrigatória, mas se puderem incentivar seu 

(a) filho (a) a realizá-la, certamente para ele (a) será de muita valia). 

Pão mofado 

Você já viu um alimento estragado ou sentiu seu cheiro? Não é nada bom. Mas apesar de seu 

aspecto desagradável, podemos aprender muito observando o que acontece a um pão enquanto 

estraga. 

 

O que você vai fazer 

Observar e registrar o que acontece com o pão deixado em diferentes condições. 

Material 

 6 sacos transparentes 

 6 pedaços de pão 

 6 bolinhas de algodão 

 Agua 

 6 elásticos 

 6 etiquetas 

https://escolakids.uol.com.br/seres-autotroficos-e-heterotroficos.htm
https://escolakids.uol.com.br/fungos.htm
https://escolakids.uol.com.br/bacterias.htm
https://escolakids.uol.com.br/cadeia-alimentar.htm


 

 

Como você vai fazer 

1- Coloque 1 pedaço de pão em cada saco plástico. 

2- Umedeça três bolinhas de algodão com água. Coloque cada bolinha de algodão úmido em 

um saco diferente e as bolinhas de algodão seco em outro saco. 

3- Feche os sacos com o elástico. 

4- Com as etiquetas, identifique os sacos, (algodão úmido e algodão seco) e a data em que foi 

preparado. 

5- Em seguida coloque um saco com algodão úmido e um saco com algodão seco em três 

lugares diferentes: geladeira, interior de um armário e em outro local escolhido por você. 

6- Agora, você irá observar durante cinco dias o que acontece com as fatias de pão em cada 

um desses locais. 

7- Faça no caderno uma tabela como a do modelo a seguir. Lembre-se de anotar a data da 

observação e de indicar o terceiro lugar escolhido por você. Para ter um registro bem 

completo, vocês também podem desenhar o aspecto do pão ou tirar fotos. 

Data 

 

Lugar frio Lugar temperatura 

ambiente 

Local escolhido por 

você 

 Algodão 

úmido 

Algodão 

seco 

Algodão 

úmido 

Algodão 

seco 

Algodão 

úmido 

Algodão 

seco 

       

 

 

                                                                       ENGLISH 

            OBJETIVO: Trabalhar frases do cotidiano em Inglês. 

 
 



 

 

ARTE 
 

Orientações: ▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. ▪ Lembre-se sempre de 

colorir a atividade. (EF15AR04-04/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. Ademais, investigar e manipular diferentes materiais (tinta, 

argila, sucata, cola, materiais naturais, etc...) e meios (tela, papel, tecido, madeira, aço, etc...), 

levantando hipóteses, fazendo e refazendo formas para transformar a matéria trabalhada 

 

Pensando no jogos Olímpicos que tem início no dia 23 de Julho, em Tóquio, vamos trabalhar 

com esse tema na nossa 9ª Coletânea. 

VAMOS TORCER PELO BRASIL 

 

 
A Bandeira Olímpica é formada por cinco anéis de cores diferentes (azul, preto, vermelho, 

amarelo e verde), que são entrelaçados e representam os cinco continentes. 

 
 

ATIVIDADE 
Desenhe em seu caderno de arte a bandeira olímpica e pinte conforme as cores 

correspondentes a cada continente. 

 

HISTÓRIA 

Orientações:  
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades;  
▪ Orientamos que as atividades sejam respondidas no livro do aluno para melhor organização, pois este 
livro é consumível, ou seja, para uso único do aluno.; porém é necessário ficar atento ao comando das 
atividades, pois algumas delas deverão ser respondidas no caderno. 



 

 

▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno quando utilizá-lo, assim como na 
página do livro em que realizaremos a atividade desta quinzena. 

HABILIDADES: COMPREENDER A NECESSIDADE DE CRIAR A MOEDA PELA AMPLIAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS 

TROCAS COMERCIAIS. 

*RECONHECER QUE AS TROCAS COMERCIAIS POSSIBILITARAM A INTERAÇÃO ENTRE OS POVOS E CULTURAS. 

1. Na página 48 do nosso livro didático de História, vamos dar continuidade aos estudos sobre 

a evoluação do comércio e da moeda na história dos povos, então vamos ler o texto: O 

SURGIMENTO DA MOEDA. 

2. Na página 49, vamos responder as atividades no próprio livro sobre o texto lido. 

3. Na página 50, vamso nos aprofundar mais um pouquinho nessa vuagem da criação da 

moeda lendo o texto: POR QUE INVENTARAM O DINHEIRO? 

4. Na página 51, vamos responder as atividades no próprio livro, caso você deseje fazer a linha 

do tempo da atividade nº 3 em seu caderno, também poderá.(como auxílio para fazer esta 

linha do tempo, assista ao video postado no grupo sobre a evolução das moedas através ds 

tempos). 

 

GEOGRAFIA 
HABILIDADES: DISTINGUIR UNIDADES POLÍTICOS-ADMINISTRATIVAS OFICINAS NACIONAIS ( DISTRITO, 

MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E GRANDE REGIÃO), SUAS FRONTEIRAS E SUA HIERARQUIA, 

LOCALIZANDO SEUS LUGARES DE VIVÊNCIA. 

*COMPARAR TIPOS VARIADOS DE MAPAS, IDENTIFICANDO SUAS CARACTERÍSTICAS, ELABORADORES, 

FINALIDADES, DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS. 

*CONHECER E IDENTIFICAR A DIVISÃO POLÍTICA DO TERITÓRIO BRASILEIRO, ASSIM COMO AS GRANDES 

REGIÕES DO NOSSO PAÍS.  
 

1. Na página 47 de seu livro didático de geografia, vamos nos aprofundar e conhecer de fato a 

DIVISÃO POLÍTICA DO TERRITÓRIO BRASILEITO, para isso, vamos ler o pequeno texto 

desta página e observer com bastante atenção o mapa apresentado, responda as questões 

nº 1 e 2 e agora vamos criar o nosso mapa. 

2. Recorte e cole o mapa do nosso país em seu caderno e com muita atenção e capricho, 

vamos colorir e nomear os estados do nosso país. Lembre-se, para que depois você consiga 

lê-lo, é necessário muito capricho e letra bem bonita! 

 

 



 

 

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. 

 

 

 
 



 

 

  
A atividade de Educação Física nesta coletânea é relacionada às Olimpíadas, faça uma pes-

quisa e circule todos os objetos que fazem parte das Olimpíadas. 

 
 

 

 Você pode também colorir os objetos. 
 

 


