
 
 
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO:_____________________________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º ANO     LÍNGUA PORTUGUESA              PROF.: GISLENI ROVETTA DA SILVA NOLASCO                     

LEIA O TEXTO E RESPONDA AS QUESTÕES. 

 

RESPONDA NO CADERNO: 

1) Como era a cidade onde Isabela morava 

2) Com quem Isabela morava? 

3) Leia o trecho: “Mas à medida que Isabela crescia, sua cidade também crescia. 

Mas tinha um problema; ”. Qual era o problema da cidade de Isabela? 
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a)(     ) O sol forte fez o lago secar. 

b)(     ) A natureza estava sendo destruída devido ao crescimento da cidade. 

c)(     ) As pessoas foram embora devido à falta de emprego. 

d)(     ) Havia muita poluição na cidade. 

4) Que ideia teve Isabela? 

5) Na frase: “Ela adorava desenhar.” A palavra grifada refere-se a: 

a) (     ) cidade          B) (     ) praça       c) (     ) Isabela        d) (     ) natureza 

6) Por que é importante cuidarmos do meio ambiente? 

7) Forme 2 frases com cada palavra abaixo: 

cidade       -      árvore     -        preservar      -       poluição       
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________________________ 
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2) Responda no caderno: 

a) Qual é o produto mais barato? Quanto custa? 

b) Qual é o produto mais caro? Quanto custa? 

c) Dona Elza aproveitou as promoções e comprou 2 potes de margarina e 1 caixa 

de sabão em pó. Quanto ela pagou? 

d) Sandra comprou 7 caixas de gelatina. Quanto pagou? 

e) Paulo comprou 5 refrigerantes, 3 bandejas de Danoninho e 2 pacotes de feijão. 

Quanto pagou?  

f) Qual a diferença de preço entre o sabão em pó e a farinha láctea? 

g) Mariana fez uma compra no valor de R$ 84,00 e resolveu dividir essa compra em 

4 parcelas sem juros. Qual foi o valor de cada parcela? 

h) Se você fosse ao supermercado Variedades, que produtos compraria? Quanto 

pagaria pela compra?  

i) Escreva por extenso o preço de cada produto do folheto. 
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º Ano         Ciências           Professora: Silvana de Oliveira Borges 

Se tiver acesso, assista o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3WeYor43kY&ab_channel=unescoPortuguese 

https://www.youtube.com/watch?v=R7UUldU-Fog&ab_channel=ZyyPlay 

Água potável: própria para beber; limpa, fresca, sem cheiro, sabor ou cor. 

• Água poluída: contém substâncias químicas lança das pelas fábricas, detritos e 

dejetos humanos (fezes e urina). 

• Água contaminada: contém microrganismos causa dores de doenças. 

• Tratamento da água: 

– caseiro: filtração e/ou fervura e cloração; 

– nas estações: a água é retirada de rios ou represas por meio de bombas e é levada 

por tubos até uma estação de tratamento. Passa por um processo de limpeza e 

purificação, que consiste em retirar as impurezas, filtrar e acrescentar flúor (fortalece os 

dentes, evitando cáries) e cloro (mata os microrganismos). 

• A água já tratada passa por tubulações até chegar às casas e, por isso, deve ser 

filtrada ou fervida antes de ser bebida. 

Atividades:      Copie as perguntas no caderno e responda. 

1 - Como devemos ser a água própria para beber?  

2 - O que é água poluída? 

3 – O que acontece com a água na estação de tratamento? 

4 - Como a água é distribuída às casas? 

5 - Por que devemos ferver ou filtrar a água tratada que chega às casas, antes de tomá-

la? 

6 - Para que servem o cloro e o flúor? 

https://www.youtube.com/watch?v=M3WeYor43kY&ab_channel=unescoPortuguese
https://www.youtube.com/watch?v=R7UUldU-Fog&ab_channel=ZyyPlay
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º Ano         Geografia         Professora: Silvana de Oliveira Borges 

Se tiver acesso, assista o vídeo no link:  

https://www.youtube.com/watch?v=xu_jPFpfobE&ab_channel=PamellaSantos 

Nos municípios brasileiros, a maior parte da população mora na cidade. As pessoas que 

moram na cidade formam a comunidade urbana. 

 Toda cidade tem um centro e bairros em volta dele. Zona suburbana ou subúrbio é 

formada pelos bairros mais afastados do centro da cidade. É a periferia da cidade. 

– As cidades muito pequenas não têm zona suburbana. 

Os bairros de uma cidade podem ser: 

– residenciais: predominam os estabelecimentos e os prédios que servem de moradia; 

– comerciais: prevalecem as casas comerciais; 

– industriais: concentram muitas indústrias e fábricas, pátios de estacionamento e 

trânsito de caminhões. Nesses bairros, em virtude da fumaça que sai das chaminés das 

fábricas e dos escapamentos dos caminhões, o ar pode ser mais poluído. 

A vida na cidade: 

– costuma ser mais agitada que a vida no campo; 

– os moradores da cidade trabalham em bancos, oficinas, escritórios, lojas, hospitais, 

repartições públicas etc.; 

– geralmente, há muitas opções de lazer: cinemas, teatros, museus, clubes, parque de 

diversões, centros esportivos; 

– algumas cidades apresentam sérios problemas como desemprego, falta de moradia, 

poluição, violência, transporte coletivo deficiente etc. 

Atividades: Responda no caderno. 

1 - O que se concentra no centro da cidade? 

2 – Sublinhe o que existe nas cidades grandes: 

a) ruas estreitas 

b) poucas lojas 

c) grande número de pessoas 

d) muitas residências 

e) avenidas largas e movimentadas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xu_jPFpfobE&ab_channel=PamellaSantos
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ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º Ano      História           Professora: Silvana de Oliveira Borges 

Se tiver acesso, assista ao vídeo no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DL5b_jP1VjM&ab_channel=APIBArticula%C3%A7%C3%A3odosPov

osInd%C3%ADgenas 

https://www.youtube.com/watch?v=iZUPPyxIN1A&ab_channel=CedemiOnline 

 

 

1 – Responda no caderno: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DL5b_jP1VjM&ab_channel=APIBArticula%C3%A7%C3%A3odosPovosInd%C3%ADgenas
https://www.youtube.com/watch?v=DL5b_jP1VjM&ab_channel=APIBArticula%C3%A7%C3%A3odosPovosInd%C3%ADgenas
https://www.youtube.com/watch?v=iZUPPyxIN1A&ab_channel=CedemiOnline
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º ANO   DISCIPLINA: ARTE   FORMAS GEOMÉTRICAS 

VAMOS CRIAR UM ANIMAL UTILIZANDO FORMAS GEOMÉTRICAS: 

 

 

EXEMPLO: 

 

CAPRICHE! 

 

EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4° ano    Educação Física           PROF.: Thiago Marques Zago 

 

Atividades 

1) Jogo das pedrinhas ou cinco marias: consiste em jogar uma pedra para o alto e 

com a mesma mão pegar uma pedra e não deixar que a outra caia pegando com 

a mesma mão. Em seguida mudando o desafio e tentando pegar duas pedras e 

assim sucessivamente.  
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO:_____________________________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 4° ANO     INGLÊS                           PROF.: SANDRELY SALINE PINHEIRO 

 

1- ORGANIZE AS LETRAS E FORME A PALAVRA CORRETA DO DIA DA SEMANA 

EM INGLÊS: 

 MONDAY: SEGUNDA-FEIRA/ TUESDAY: TERÇA-FEIRA/ WEDNEDAY: QUARTA-

FEIRA/ THURSDAY: QUINTA-FEIRA/ FRIDAY: SEXTA-FEIRA/ SARTUDAY: 

SÁBADO/ SUNDAY: DOMINGO. 

2- PROCURE NO CAÇA PALAVRAS OS NOMES DOS DIAS DA SEMANA EM 

INGLÊS: 

 

 


