
4° ANO - 1ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 
ALUNO (A):______________________________________________________DATA:_________

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Língua Portuguesa  
TEXTO 01-  A Escolinha do Mar

A escola de dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nesta escola, as aulas são muito
diferentes.
        O Doutor Camarão, por exemplo, dá aulas aos peixinhos menores:

_ Um peixe inteligente presta atenção àquilo que come. Não come minhoca com
anzol dentro. Nunca!

O peixe elétrico ensina a fazer foguetes:
_ Quando nosso foguete ficar pronto, vamos à terra. Os homens não vão à lua? E

o maestro Villa-Peixes ensina aos alunos lindas canções:
“Como pode o peixe vivo ver fora d’água fria...”

• De quem é a escolinha do Mar?
(A) Do maestro

(B) Da dona Ostra

(C) Do doutor Camarão

(D) Do peixe-elétrico

TEXTO 02- A girafa sem sono

Naquela noite, enquanto todos os animais da floresta já estavam dormindo, a girafa
andava pra lá e pra cá e não conseguia pegar no sono.

 _É falta de um bom travesseiro! Falou uma árvore que estava lá perto.
 _Mas eu tenho um sob medida para você.  É só encostar sua cabeça no meio

destes dois galhos e você dormirá sossegada até o dia amanhecer.

• Essa história se passa quando e aonde? 

(A) À noite, na floresta

(B) Pela manhã, na floresta

(C) À noite no zoológico

(D) Pela manhã num bosque
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TEXTO 03- Tirinha

• Onde está o humor?

(A) Cascão está cantando após se machucar

(B) Cebolinha socorreu o Cascão após se machucar

(C) O Cebolinha tapou os gritos de dor do Cascão

(D) Cebolinha foi embora e deixar o cascão machucado

 TEXTO 04- Volta às aulas virtual

         A volta às aulas é sempre um momento de aventura e entusiasmo. É hora de
organizar o material, ler boas histórias, rever os amigos mesmo que não seja presencial.
Podemos aproveitar essa maneira virtual de aprender e conquistar novos espaços, refazer
a nossa história, criar outras possibilidades e deixar as nossas aulas mais prazerosas.
        Ser pontual,  cumprir  os combinados, fazer as atividades e participar das novas
estratégias, são passos importantes para ser um bom aluno.
              Não importa o jeito que vai ser.
              O que importa é o que vamos aprender.

(Karla Valéria Tavares)

Responda no seu caderno: 
a)  Qual é o título do texto?

      b) Qual o nome da autora?
      c)  De acordo com o texto, quais os passos para ser um bom aluno? 

                 d) De acordo com texto, agora é o momento de que?

5) Marque a alternativa em que todas as palavras e estão em ordem alfabética: 

(A) Amor – computador – cachorro– prateleira – prato – Amazônia

(B) Amazônia – cachorro – prateleira – amor – prato – computador

(C) Amazônia – amor – cachorro – computador – prateleira – prato

(D) Cachorro – prateleira – amor – prato – Amazônia – computador
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6)Você já recebeu alguma

carta? Há alguns anos 

atrás essa era a forma 

que utilizávamos para nos

comunicar com alguém 

que não morava tão 

próximo de nossas casas.

Observe a cartinha ao 

lado e responda as 

questões no seu caderno:

a)  Para  que  serve  um
texto como esse? 

b) Quem é o remetente?

c) Quem é o destinatário?

Produza uma carta para uma pessoa que você não vê desde o início da pandemia. 
Preencha o envelope com os seus dados e de quem irá receber.
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4º ANO – MATEMÁTICA 

Habilidade: Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de 
adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e 
desenvolver estratégias de cálculo 

NÚMEROS 
Uma professora levou cartas com algarismos de 0 até 9 para brincar com os alunos da 
sua turma de 4º ano. Cada aluno tinha que sortear 4 cartas. Observe as cartas que Bruno 
sorteou: 

 

Vamos realizar as atividades que a professora pediu após o sorteio das cartas: 

1) Forme os números, registre-os e escreva-os por extenso no caderno.

a) O maior número possível: 

 b) O menor número possível: 

c) Um número par:

2) Pesquise o maior e o menor número que você formou no exercício anterior e realize a

adição desses números: MAIOR + MENOR =

3) Pesquise o maior e o menor número que você formou no exercício anterior e realize a

subtração desses números: MAIOR - MENOR =

4) Gabriel comprou 275 picolés para revender durante o final de semana na praia, mas 
como o movimento estava fraco, vendeu apenas 145.Quantos picolés sobraram?

5) Um agricultor colheu 985 goiabas, dessas 293 estavam estragadas. Quantas goiabas
estavam em boa condição de consumo?
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6) O trajeto de uma viagem durou três dias. No primeiro dia, percorri 234 quilômetros. No
segundo  dia,  315  quilômetros  e  no  terceiro,  140  quilômetros.  Quantos  quilômetros
percorri, no total?

7) Das 856 laranjas que colheu, seu João ficou com apenas 50 para consumo. O restante
vendeu. Quantas laranjas seu João vendeu?

8) Da sua casa até a escola, Camila anda 114 metros. Quanto andará para ir e voltar?

9) Observe o cardápio de um restaurante e responda: Faça os cálculos no seu caderno:

ALMOÇO PREÇO
Marmitex 12,00
Comercial 10,00
Executivo 15,00
Self service por 
quilo

13,00

BEBIDAS
Refrigerante 600ml 6,00
Água 3,00
Suco 4,00
Refrigerante lata 4,50

a)    Qual é o almoço mais caro?

b)    Qual é a opção de almoço mais barato?

c)    Romeu pegou 1 marmitex e 1 refrigerante em lata, quanto ele pagou?

d)     Leíde pediu um prato executivo e 1 água. Quanto ela pagou?

e)    Tuca pediu um comercial e um refrigerante de 600 ml. Quanto ele pagou?

10) Escreva os números por extenso:

a) 2.768

b) 4.654

c) 6.998

d) 3.021

e) 548

f) 150
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4º ANO – INGLÊS

Associe o nome às figuras:
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4º ANO – EDUCAÇÃO  FÍSICA

1-Faça uma entrevista em sua casa, com os seus responsáveis (pais, avós e tios), o que são 

brincadeiras e o que são jogos.

a) Como eram as brincadeiras, com quem brincavam e aonde brincavam.

b) Como eram os jogos, quantos jogavam e aonde jogavam. (não precisar escrever )

2-  Faça uma lista com as brincadeiras e com os jogos da sua entrevista

3-  Escolha um jogo e uma brincadeira para você explicar.

4º ANO - ARTE

Habilidade: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 
movimento etc.).

DESENHO GEOMÉTRICO
As formas geométricas estão presentes em diversos objetos

que  estão  ao  nosso  redor.  eles  possuem  tamanhos,

dimensões e volumes diferentes. 

Essas são algumas formas geométricas:
Nesta aula vamos fazer desenhos
utilizando formas geométricas. 
Veja um exemplo:

Agora aprenda a desenhar uma tartaruga e um 
barco com bases em formas geométricas. Faça 
numa folha ou no caderno.

 Use a criatividade e crie novos desenhos utilizando as formas geométricas.
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4º ANO – HISTÓRIA
Vamos recitar poesia?
Ainda não sei
O que vou ser.
Padeiro ou professor
Quando crescer...

Ainda não sei,
O que vou escolher
Profissões variadas
Qual delas vou merecer...?

1º) Você já descobriu quais profissões aparecem na poesia?
_______________________________________________________________________

2º ) Observe os profissionais  e escreva o nome de sua profissões e se é mais comum 
encontrar no campo ou na cidade:

                                                                           
3º ) E você? O que quer ser quando crescer?  

Comércio é a compra, venda ou troca de mercadorias.

4° ) Em seu bairro você encontra tudo o que precisa comprar?
5º) Encontre no caça palavras os nomes dos estabelecimentos comerciais onde podemos
comprar esses produtos:     
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4º ANO – GEOGRAFIA 

Matéria-prima
Saiba o que são as matérias-primas, seus tipos e a importância delas na economia e na vida

das pessoas.
Quando consumimos uma mercadoria industrializada – um lápis, por exemplo -, estamos

utilizando um produto que foi transformado. Isso significa que um material-base (no caso do lápis,
a madeira) foi utilizado e modificado por uma técnica industrial ou artesanal para que pudesse
atender a uma determinada finalidade.

Portanto, matérias-primas são os materiais retirados da natureza ou produzidos por meio
rural para serem transformados em mercadorias. Em vários casos, a matéria-prima em si pode ser
diretamente  utilizada  pelo  consumidor,  como  os  vegetais  e  as  frutas,  pois  não  precisam  ser
transformadas industrialmente.

Hoje em dia, as matérias-primas são estrategicamente importantes na economia global, pois
sem elas não seria possível a obtenção de praticamente tudo que utilizamos em nosso dia a dia,
pois todo produto ou mercadoria veio da transformação de uma ou mais matérias-primas. Assim,
se, por exemplo, o preço delas aumentar, é muito provável que o produto final delas resultante
também fique mais caro.

A indústria
Atividade responsável pela fabricação de diversos produtos.
A indústria é o local (fábrica) onde ocorre a transformação de matérias-primas em produtos

elaborados  pelo  homem  para  fins  comerciais.  Nesses  estabelecimentos,  os  funcionários  e  as
máquinas  são  responsáveis  pela  produção  de  diversos  objetos,  alimentos,  roupas,  calçados,
remédios, carros, etc.

A atividade  industrial  é  muito  importante,  pois  através  dela  vários  objetos  de  grande
utilidade para o homem são produzidos. Outro ponto positivo é que ela proporciona emprego para
várias pessoas.

1. Responda no seu caderno:
a) O que é matéria-prima? 
b) O que são produtos industrializados?
c) O que é indústria? 

2 – Anote alguns produtos que podem ser fabricados pela indústria a partir destas matérias-primas:
a. Leite
b. Trigo 
c. Madeira 
d. Cana-de-açúcar 
e. Uva 

 3 - Pense no seu dia a dia, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai 
dormir. Liste 5 objetos que você usa durante esse tempo e de que material esses objetos são feitos 
(metal, papel, vidro, plástico, borracha etc.)

Nº Objeto Do que é feito? (material)
01
02
03
04
05
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4º ANO – CIÊNCIAS

O que é coronavírus? (COVID-19)
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente
do Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a
doença chamada de Coronavírus (COVID-19). Os primeiros casos de Coronavírus em
humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus
foi descrito como Coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma
coroa.  A maioria  das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida,
sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do
vírus.  Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o Alpha Coronavírus
229E e NL63 e Beta Coronavírus OC43, HKU1…

1 Responda de acordo com o texto. 
A)  O  texto  “O  que  é  coronavírus?  (COVID-19)”  apresenta  informações
importantes para o entendimento da doença causada por esse vírus. Para
quais pessoas esse texto foi escrito?

a-  (    )  Somente para as crianças
     b - (    )  Para professores que ministram aulas em universidades
     c - (    )  Para pessoas adultas. 
     d - (    )  Para sociedade em geral: crianças, jovens e adultos. 

      B)   Os  textos  em geral  desempenham uma função específica,  como,  por
exemplo: informar, entreter entre outros. Qual é a principal função do texto “O que é
coronavírus? (COVID-19)”? 
 a-    (    ) Divertir
 b -   (    ) Informar 
 c -    (    ) Expressar sentimentos
 d -  (    ) Expor uma opinião

TEXTO 2: Com essa onda de Coronavírus até o Cascão resolveu lavar as mãos!

 Fonte: encurtador.com.br/elyH8.

No texto 2, encontramos a seguinte frase “LAVAR AS MÃOS SALVA VIDAS!”. Por 
que lavar as mãos pode salvar vidas? 
a) (     ) Porque as mão ficam cheirosas. 
b) (     ) Porque é uma maneira de evitar a transmissão de vírus. 
c) (     ) Porque é uma forma de agradar aos pais.
D (     ) Porque é necessário para participar de algumas brincadeiras.
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3)  Observe a imagem do texto 2, em seguida marque (V) para verdadeiro e (F) para
falso:
  a)  (    ) A turminha da Mônica estava comemorando o aniversário do Cascão. 
  b)  (    ) Todos estavam tristes pela atitude do Cascão. 
 c) (  ) A turminha da Mônica estava muito feliz porque o Cascão finalmente resolveu
vencer o medo da água e lavou as mãos. 
 d) (    ) Ao lavar as mãos, Cascão está ajudando salvar vidas.

4 ) Relacione as colunas adequadamente: 
Exemplo: 1- Personagem que não gosta de tomar banho.         ( 1 ) Cascão 

1 Não é necessário lavar as mãos. 
2 Devemos utilizar água e sabão ao lavar as mãos.
3 Uma doença fez com que até o Cascão lavasse as mãos. 
4 Além de lavar as mãos o personagem também precisou tomar um bom banho. 

        (     ) Cascão.    
        (     ) Para evitar contaminação.
        (     ) Coronavírus.
        (     ) Ajuda a aumentar a contaminação por vírus

 5- Você sabe que o Cascão, personagem da Turma da Mônica, não gosta de
tomar banho, mas agora ele está ajudando as pessoas a terem consciência
da importância da higiene para evitar  a contaminação pelo coronavírus e
diversas outras doenças. Escreva um  texto sobre a importância da higiene
das mãos,o uso da máscara dentre outros cuidados. Lembre-se de registrar
no seu caderno de ciências.
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