
 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO

3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):_________________________________Turmas: 4º ano A e B

LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADES NO LIVRO DO PAES

1º DIA: 22/03
1-Copiar o texto no caderno das páginas ( 33,34) e fazer a leitura.
2- Copiar a interpretação no caderno das páginas ( 35e 36 ) não precisa 
copiar todas as opções de resposta. Escrever a resposta certa. 

2º DIA: 24/03
1- Fazer as atividades no livro das páginas ( 37,38,39,40,41)

2- Fazer as atividades no livro das páginas ( 42 ) fazer a leitura, (43, 44,45,46)

3º DIA:25/03

1- Copiar o texto no caderno das páginas (47, 48) e fazer a leitura.

4º DIA: 26/03

1-  Fazer a atividade no livro páginas ( 52,53,54,55,56,57 )

5º DIA: 29/03

1- Copiar o texto no caderno das páginas ( 58, 59) fazer a leitura .

2- Fazer a interpretação no caderno página ( 60 )

6º DIA: 31/03
1-Fazer a atividades no livro das páginas (62,63,64,65)
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       ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LÍNGUA PORTUGUESA

1-  Compreendendo o texto:

A- Quem são os Cristãos?

B- Como Jesus Cristo o filho de Deus morreu?

C- Por que o prove hebreu foi para o Egito?

D- Quem Deus enviou para libertar seu povo da escravidão do Egito?

E- Por que Jesus veio para a Terra?

F- O aconteceu com Jesus depois que ele morreu?
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G- O que temos que fazer para merecermos a libertação dada por Jesus?

H- O que é páscoa para os cristãos?

I- O que é páscoa para você?
MATEMÁTICA

CLIQUE NO LINK PARA VER O VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=dMDwwz9TaP0
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1- Vamos resolver os problemas com atenção:

A- Daniel tem 2.345,00 reais e quer comprar uma moto que custa 5.600,00 
reais. Quantos reais faltam para Daniel comprar a moto? 

B- Leia o que Fernanda e Claúdia estão  dizendo e responda questão:

No ano passado arrecadamos 2.979,00 reais com o bazar 
beneficente.

       Fernanda

Cláudia
                                 Neste ano a arrecadação com o bazar foi de 4.289,00 
reais.

* Com bazar deste ano, foram arrecadados quantos reais a 
mais que no ano passado?

B- A geladeira é 483,00 reais mais cara que o fogão. Qual é o preço do 
fogão?
                                                           Geladera 1.237,00 reais                            
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2- Observe o gráfico e veja o número de pessoas que 
compareceram à feira de malha em Vitória, durante uma 
semana.

A- Em que dia houve mais visitantes?

B- Quantos visitantes foram a mais no sábado do que no domingo?

C- Qual a diferença entre os totais de sexta e segunda?

D- Em qual dia teve menos visitantes?

E- Quantas pessoas a mais teriam que ter visitado a feira na quarta para ficar 

com o mesmo número de pessoas da terça?

F- Qual foi o total de visitantes durante a semana?

OBS: pintar cada coluna de uma cor.
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3- Em uma fazenda há 160 galinhas brancas, 28 galinhas marrons, 33 patos, 

40 cavalos, 302 vacas, 2 dúzias de jabuticabeiras. Há 8 centenas de sacos de

feijão e 500 sacos de milho para serem vendidos. Moram lá 14 pessoas 

adultas e 13 crianças.

A-Quantas galinhas há nessa fazenda?

B- Quantas aves?

C- Quantos animais quadrúpedes?

D- Quantos pés e jabuticaba?

E- Quantos sacos de produtos agrícolas para serem vendidos?

F- Quantas pessoas moram nessa fazenda?

G- Qual o total dos seres vivos indicados no enunciado do problema?

                                                         GEOGRAFIA

HABILIDADES: Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais( Distrito, 
Município, Unidade de federação e grande região),suas fronteiras e sua hierarquia, 
localizando seus lugares de vivência.
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O Mapa do Brasil mostra a representação geográfica do país reunindo as capitais, esta-
dos e cidades que o compõem.
O atual mapa político do Brasil contém 26 estados e o Distrito Federal. Está em vigência 
desde 1988, quando foi criado o Estado do Tocantins, a partir da divisão do território de 
Goiás.
Com a Constituição de 88, os territórios de Rondônia, Roraima e Amapá tornaram-se Esta-
dos e o arquipélago de Fernando de Noronha foi anexado a Pernambuco.

1)Leia o texto abaixo e responda as questões:
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a) Em qual Região do Brasil está localizada a FLORESTA AMAZÔNICA?

_________________________________________________________________________

      B) Qual o problema ecológico é tratado o texto?

_________________________________________________________________________

      c) Quais as atividades agropecuárias estão sendo desenvolvidas na área da floresta?

_________________________________________________________________________

2)Pinte cada região Brasileira de acordo com sua legenda:

HISTÓRIA

HABILIDADES:EF04HI04/ES Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o 
significado do nomadismo, as hipóteses de migrações para a Ásia Menor e América e da fixação 
das primeiras comunidades humanas.

Os nômades eram povos que migravam de um lugar a outro em busca de alimen-

to. Em outras palavras, residiam em um lugar enquanto houvesse alimento, quando a co-

mida acabava, iam em direção de outro lugar para sobreviver.
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O período da pré-história foi marcada pelo nomadismo.

Os nômades realizavam atividades de caça e coleta de frutas disponíveis na natureza. As-

sim, eram dependentes do clima e das condições que a natureza oferecia.

Com o passar do tempo, a vida nômade perdeu força e a vida sedentária foi sendo assumi-

da. Isso ocorreu em função do surgimento da agricultura. Com a possibilidade de plan-

tar e colher o seu alimento, os povos não precisavam mais se deslocar de um espaço a ou-

tro para sobreviver.

Uma vida nômade é não ter um lugar fixo, ou seja, vivemos em vários lugares para 
explorar outros territórios. E uma vida sedentária é quando deixamos de ser 
itinerantes, passando a ter um lugar fixo, onde possamos usufruir e plantar nosso 
próprio alimento sem precisarmos sair de onde estamos. Ambas são importantes 
para a sociedade, a vida nômade fez com descobrissem novos territórios, o homem 
conseguia se adaptar rápido a um ambiente desconhecido. O sedentarismo foi 
importante para o desenvolvimento da agricultura, metalúrgica e outras ciências que 

marcaram a transação do homem.

1) De acordo com o texto,responda:

a) O que são NÔMADES? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) Qual foi o período MARCADO PELO NOMADISMO?

________________________________________________________________________

c) Quais atividades os NÔMADES realizavam para sua própria sobrevivência?

________________________________________________________________________

4° ANO – EMEF PORTINHO – ANO: 2021 –  9



________________________________________________________________________

d) O que ocorreu com o passar do tempo, para que a vida nômade tornasse sedentária?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) O que é uma vida sedentária?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2) Ambos tiveram grande importância para a sociedade, o NOMADISMO e o 
SEDENTARISMO. 

Qual foi a importância deixada por cada uma delas, faça a correspondência corretamente:

( 1 ) VIDA NÔMADE

( 2 ) VIDA SEDENTÁRIA

(   )foi importante para o desenvolvimento da agricultura, metalúrgica e outras ciências 
que marcaram a transação do homem.

(   ) fez com descobrissem novos territórios, o homem conseguia se adaptar rápido a um 
ambiente desconhecido.

CIÊNCIAS
HABILIDADES: EF04CI03 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são 

reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do 
papel etc.).

ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA
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1) DE ACORDO COM O TEXTO, RESPONDA:

a) Quais são os estados físicos da água?

___________________________________________________________________________

b) Onde podemos encontrar a água nos estados abaixo, cite exemplos:

Estado líquido - 
___________________________________________________________________________

Estado gasoso – 

___________________________________________________________________________
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Estado sólido – 

___________________________________________________________________________

2) Procure no caça-palavras mudanças do estado físico da água:

                   E agora complete com os nomes das mudanças adequadamente:

  3ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Aluno(a):________________________________________Turma:_____

HABILIDADE (EF12EF02/ES) Explicar, por meio e múltiplas linguagens, (corporal, visual oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do contesto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando 
a importância desse jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
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Execução da atividade:
Atenção aluno, peça  a mamãe , papai ou a um adulto um pedaço de corda, que você utilize para 
executar a atividade. Ao som de uma música de sua preferência, pule corda tentando manter o 
ritmo da musica, se ficar facil, vamos tenta pular de um pé só, 
Ainda ta facil....
Vamos tentar pular girando e tambem tentar colocar mão no chão, 
para ficar ainda mais interessante vamos mudando de ritmo musical.
Nesso momento querido aluno estamos cada um fazendo em sua casa, mais embreve tudo isso 
passará e estaremos juntinhos novamente.
                                                                                       Lembre-se que o importante e se divertir. 
Estou ansioso para conhece-los...
Beijos com carinho Tio Romulo Donatelli

         
Lembre-se de pedir a um adulto para gravar você, ou tirar uma foto, para nosso registro da 
atividade.  OBS: COLOQUE SEU NOME COMPLETO SÉRIE E TURMA, JUNTO COM A FOTO 
OU VÍDEO.

                                                                  INGLÊS

TEMA: Body parts ( Partes do corpo)
OBJETIVO: Identificar, ler e escrever corretamente as partes do corpo em Inglês; Promover uma 
conexão do estudo da Língua Inglesa com outros saberes.

01-READ ( LEIA):

SHOULDER: OMBRO           ARM: BRAÇO

KNEE: JOELHO                    NECK: PESCOÇO

TOE: DEDO DO PÉ               MOUTH: BOCA

FINGER: DEDO                     EAR: ORELHA

EYE: OLHO                           NOSE: NARIZ
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FOOT: PÉ                             HAIR: CABELO

LEG: PERNA                        HAND: MÃO

HEAD: CABEÇA

02-OBSERVE A FIGURA E ESCREVA OS NOMES DAS PARTES DO CORPO EM INGLÊS:
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