
 

 
 

4º ANO -  5°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ 

Campo de Experiência: LINGUAGENS - ARTE 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); Ampliar o conhecimento artísticos de 
forma geral, conhecendo melhor o conteúdo sobre tirinhas. 
Habilidades: Conhecer um estilo de criação da arte explorando a criatividade. 

 

 

 

 

 
 

Atividade 

Vamos criar falas para a tirinha da mônica. Use a imaginação e seja bastante criativo. 

 

 

Agora é com vocês! Vamos criar 
uma tirinha com 3 quadrinhos, do 
jeito que você desejar, fazendo os 
desenhos e as falas. Peça ajuda a 
mamãe e o papai, e ao final faça um 
belo colorido! Use a imaginação e 

seja bastante criativo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

 
4º ANO -  5°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ 

 

NOMEDADISCIPLINA: ENGLISH 

Objetivosdeaprendizagemouhabilidade(doCurrículodoES): CONHECER OS NÚMEROS EM 
INGLES. IDENTIFICAR OS NÚMEROS  EM INGLÊS.  

 
1- VAMOS CONHECER OS NÚMEROS E AS CORES EM INGLÊS ? 

ASSISTA AO VÍDEO,OUÇA O ÁUDIO DO PROFESSOR E DEPOIS FAÇA COM 

ESCREVA O NOME DOS NÚMEROS ABAIXO EM INGLÊS 
CAPRICHO AS ATIVIDADES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ESCOLHA OUTRAS CORES PARA COMPLETAR A FLOR. ESCREVA O 

NOME DELAS EM INGLÊS, DEPOIS PINTE BEM BONITO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4º ANO -  5°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ 

Professora: Silvana de Oliveira Borges 

GEOGRAFIA 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Refletir sobre os problemas causados à natureza em decorrência de transformações 
provocadas pela ação humana. 

 

 

 

 

Para realizar as atividades abra o livro didático de Geografia páginas 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Faça uma 

leitura detalhada dos textos e responda as perguntas. 

 

                                                                       HISTÓRIA 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Compreender as noções de mudanças, permanências e níveis de temporalidade em 
relação ao estudo da História. 

 

 

Campo de Experiência: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no espaço: nomadismo, 
agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras.  
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); 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 

 

Vamos abrir o livro didático de História nas páginas 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Em seguida, faça a leitura dos textos e 

responda as perguntas 

 

Campo de Experiência:  Unidades político 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES);EF04GE05 Distinguir unidades 

político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), 
suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 
 



 

 

 
 

4º ANO -  5°Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________ 

Professora: Silvana de Oliveira Borges 

 

CIÊNCIAS 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Compreender que a matéria sofre transformação. 

 

 

 

 

 

Para realizar as atividades abra o livro didático de Ciências páginas 134, 135, 136 e 137. Faça uma leitura 

detalhada dos textos e responda as perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: Misturas 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES)EF04CI01/ES Identificar misturas 
na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição, sua utilização e sua importância em diferentes atividades do cotidiano. 
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Aluno(a):______________________________________________________ 

 

 

                                                                       PORTUGUÊS 

    (Disciplina)  

Primeira semana 

Dia /04 (Quarta – feira) realização das atividade do livro .Um Mundo de Descobertas ,pág.65,66,67. 

Dia/04 (Quinta – feira) realização da atividade do livro .Um Mundo de Descobertas ,pág.:69,71 e 72. 

Dia /04 (sexta-feira) realização da atividades do livro . Um Mundo de Descobertas , pág. 73,74,75e76. 

                                                  Gênero textual 

TRABALHANDO COM VERBETE DE DICIONÁRIO 

 

Campo de experiência:Leitura e escrita 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES): Construção do sistema alfabético/Convenções 

da escrita 

Habilidades:(EF12LP17-A) (EF15LP01). (EF12LP17-A)(EF12LP17-B)(EF12LP17-B)(EF02LP02-C) 



                                                      

 

 

Vamos exercitar: 1- Coloque as palavras a seguir na ordem correta seguindo o alfabeto:  

A) Casinha- caseiro- casebre- casarão- casa- casinhola 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

B) Cubo - cozinha- cinema- chalé- celeiro- casa- clube 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

C) pede- pobre- pudim- piano-papel 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

D) Gaúcho- gaveta- gatilho- gado- gato 

............................................................................................................................. ................... 

 

2- Observe os significados da palavra Planta  depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

ATIVIDADES DO  LIVRO DIDATICO  PORTUGUÊS( ÁPIS) 

 Atividade  págima 268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278. 

Habilidades da bncc( EF04LP03)( EF04LP23) ( EF04LP21) ( EF04LP22) 

 Refletir  sobre as variedades linguisticas,enfatizar a necessidade do respeito ao falar com o 
outro.Impregar a linguagem de forma adequada à situação. 

 Conversar com os alunos sobre o fato de que verberte e texto informativo apresemtam linguagem  
mais planejadas. 

 

 Investir  na sistematização do uso do dicionário para descoberta de novas palavras. 
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Aluno(a):______________________________________________________ 

MATEMÁTICA 

 

TERMOS DA MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 

 

 

 
 

1 – Resolva as multiplicações e divisões abaixo. 

                 

Campo de Experiência: Os números no dia a dia 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES);Construir e utilizar fatos básicos na 

multiplicação e divisão. 

Habilidades:(EF04MA05) – Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 

fundamentais com números naturais 
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Aluno(a):______________________________________________________ 

 

2 – Resolva os problemas abaixo: 

Na estante de Renato havia 60 livros.Ontem, ele colocou 4 livros novos em cada uma das 8 prateleiras. 

Quantos livros há agora na estante? 

 R=                                                                                                       OPERAÇÃO 

 

3 _  Em ma quitanda havia 5 caixas com 62 cajás em cada uma delas.Já  foram vendidos 200,e 35 estavam 

estragados. Quantos cajás ainda restam para vender? 

 R=                                                                                                            OPERAÇÃO 

Marli tem 48 balas e quer dividir igualmente entre os seus 8 sobrinhos. Com quantas balas cada sobrinho de Marli 

vai ficar? 

R=                                                                                                         OPERAÇÃO 

 Joana comprou 15 copos, e ela quer dividi-los igualmente para guardar em seu armário que tem 3 prateleiras. 

Então, quantos copos Joana vai colocar em cada prateleira? 

R=                                                                                                           OPERAÇÃO 

Um sorveteiro comprou 158 picolés para vender durante o final de semana na praia, mas como o movimento 

estava fraco, vendeu apenas 43. Quantos picolés sobraram? 

R=                                                                                                         OPERAÇÃO 

 

d) Danilo utiliza o elevador do seu prédio 4 vezes por dia. Quantas vezes ele utiliza em 5 dias? Faça a conta? 

R=                                                                                                          OPERAÇÃO 

 

 

 

ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO  (LIGAMUNDO) 

 Páginas:46,47 ,66,67,68,69 

Habilidades da bncc:(EF04MA02) ( EF04MA04). 

 

 

 



 

NOVA ESPERANÇA 

4° ANO - 5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma: 4º ano 

Orientações:  
Ler com bastanteatençãoa atividade proposta, e qualquerdúvida, entraremcontato com o professor via 
whatsapp no particular. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos de aprendizagem: Contribuir para a elaboração de um brinquedo. 

Habilidades:  

EF35EF01-04/ES – Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena, africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-

cultural.  

ATIVIDADE 26/04/2021 

Explicação da atividade pelo professor por meio de vídeo ou áudio. 

A Simplicidade tradicional dos brinquedos envolve muito a emoção e expressão dos alunos, ajuda muito no 

processo de ensino aprendizagem. O professor deve estar sempre presente buscando sempre inovação e reflexão. 

Resgatar a cultura tradicional, proporcionar conhecimento de quem não teve o prazer e visar a importância da 

educação ambiental em sala de aula. 

Os resíduos são gerados pelas pessoas e vem crescendo muito diante das indústrias alimentícias. Há um enorme 

impacto através disto e somos responsáveis pela sustentabilidade mundial, esta educação se aprende em casa com 

familiares e principalmente na escola, onde há uma gama de projetos e inovações. 

Metodologia 

Materiais: 

Qualquer tipo de copo plástico ou garrafinha, tampinhas de garrafas pet ou pedrinhas e barbante. 

O objetivo da atividade é acertar ao alvo. A construção é amarrar uma corda no meio do copo, no fundo, e na 

ponta da corda embaixo, colocar a tampinha ou pedrinha. 

As figuras ilustrativas mostram outras formas de usar materiais recicláveis para produção. 

 

Figura - Acerte o orifício 


