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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          História      Profª. Silvana 

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=hEd6rMcjNmg 

https://www.youtube.com/watch?v=59eUP9Du7o8 

História é a ciência que estuda os fatos do passado da humanidade.  

No dia 22 de abril de 1500, a esquadra portuguesa de Pedro Álvares Cabral chegou ao 

Brasil. Os portugueses avistaram primeiramente um monte, chamando-o de Monte 

Pascoal, porque era época de Páscoa.  O escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, 

escreveu ao rei D. Manuel, de Portugal, relatando a viagem e contando como era a vida 

dos povos que habitavam o Brasil.  No dia 26 de abril de 1500, Frei Henrique Soares de 

Coimbra rezou a primeira missa no Brasil.  Os portugueses batizaram a terra com vários 

nomes: Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil.  O nome Brasil se 

deu por causa da grande quantidade de pau-brasil existente na terra. Dessa madeira se 

extraía uma tinta vermelha muito usada, naquela época, para tinturaria. No dia 2 de maio, 

a esquadra continuou viagem para as terras distantes das Índias, deixando uma cruz de 

madeira para confirmar que Portugal havia conquistado o Brasil.       

Hora da Atividade:      1 - Complete:  

A esquadra, comandada por_________________________, chegou ao Brasil em 

_______________________________. 

2 -  Responda no caderno: 

a) O que os portugueses avistaram primeiro? 

b) Quem era o escrivão da esquadra? O que ele escreveu? 

c)  Nome do rei de Portugal na época do descobrimento. 

d)   Sobrenome do comandante da esquadra portuguesa que chegou ao Brasil 

em 1500.  

e)  Monte que os portugueses avistaram primeiro. 

f)   Nome do frei que celebrou a primeira missa no Brasil.  

g)  Sobrenome do escrivão da esquadra de Cabral. 

h)  Porque a terra descoberta recebeu o nome de Brasil? 

i) Escreva os nomes dados à terra descoberta. 

https://www.youtube.com/watch?v=hEd6rMcjNmg
https://www.youtube.com/watch?v=59eUP9Du7o8
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COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º Ano        Geografia        Profª. Silvana    Se tiver acesso, assista 

ao vídeo no  link: https://www.youtube.com/watch?v=F6DDge4CCUc              

Os serviços públicos são de responsabilidade dos governos municipal, estadual e 

federal.  

➔ Os serviços públicos são, entre outros: – construção de rede de água e esgoto; – 

tratamento da água e do esgoto; – limpeza, conservação, calçamento e arborização de 

ruas, praças, jardins e locais públicos; – transporte coletivo; – construção e conservação 

de escolas, creches, museus, bibliotecas, teatros, hospitais, postos de saúde, prontos-

socorros; – corpo de bombeiros e policiamento de trânsito. 

 ➔ Para manter os serviços públicos, os governos cobram impostos e taxas da 

população – taxas: são pagamentos pelos serviços públicos. – Impostos: são 

pagamentos sobre os bens (casa, carro, terreno, empresa etc.) que as pessoas possuem 

e sobre os produtos que adquirem. 

 ➔ Alguns serviços públicos (como água, luz e telefone) passaram para empresas 

particulares, isto é, foram privatizados.                Hora da atividade: 

 1 - Responda: 

a) Quais são os serviços públicos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) O que o governo cobra para manter os serviços públicos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) O que são taxas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d)  O que são impostos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e) O que é privatização? 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=F6DDge4CCUc
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COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º Ano         Ciências           Professora: Silvana 

Se tiver acesso, assista o link: https://www.youtube.com/watch?v=bo9kZ1GSr3E 

• Seres vivos em extinção  

Equilíbrio ecológico: só é possível quando há, na natureza, alimento e hábitat para os 

seres vivos. Desequilíbrio ecológico: é provocado pela agressão ao hábitat de várias 

espécies por meio de: 

 • queimadas;  

• poluição do ar, da água e do solo; • caça e pesca predatórias. Seres vivos em 

extinção: seres ameaçados de desaparecer para sempre da face da Terra. 

A ameaça de extinção no Brasil atinge: 

Plantas – Jacarandá, Jaguatirica, Bromélia, Pau-brasil e Alguns tipos de samambaia. 

Animais -  Caiapiá, Mico-leão-dourado, Tamanduá-bandeira, Pirarucu e Tatu-canastra. 

Hora da atividade: 

1 - Copie as perguntas e responda no caderno:  

a) O que é preciso haver na natureza para garantir o equilíbrio ecológico? 

b) Quais atitudes do homem provocam o desequilíbrio ecológico? 

c) O que são seres vivos em extinção? 

 

2 - Leia o nome dos animais em extinção e classifique-os em: 
Mamíferos ou Aves. 

 

 

a) Mico – leão- dourado - ___________________________________ 

b) Caiapiá - _____________________________________ 

c) Baleia-jubarte - _______________________________ 
d)  Pintor-verdadeiro - ______________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bo9kZ1GSr3E
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Atividades. 

 

1- O aluno junto com o responsável irá confeccionar um canudo de papel grande e 

algumas bolas para a atividade, podendo ser bola de ping pong quem tiver em 

casa, o responsável irá prender um copo plástico na lateral da mesa, com o 

canudo e a bola irá assoprar na direção que o copo está tentando acertar lá 

dentro. 

 

2- O aluno irá encher 5 copos plásticos com água e colocá-los em fila bem juntos, 

encostando uma borda outra, depois vai colocar uma bola de ping pong no 

primeiro copo e terá que passar por todos os copos utilizando sua capacidade 

pulmonar com um assopro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


