ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO
6ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAP
ENSINO FUNDAMENTAL I
ALUNO (A): ___________________TURMA: 4º ANO A e B
DATA: 31/05/2021 A 11/06/2021

PIÚMA

LÍNGUA PORTUGUESA
Habilidades: EF15LP03 – Localizer informações explícitas em textos.
EF35LP01 – Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia
e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
EF35LP09 – Organizar o texto de sntido, dividindo-o em paragrafos Segundo as nomas
gráficas do gênero textual.
Encontros consonantais e Dígrafos
Atividades no livro PAES, Caderno 02, 2º Trimestre
Páginas 06 e 07: Atividade 01, leitura do texto “A Chácara do Chico Bolacha”.
Pagina 08: Atividades do 01 a 06. Responder no livro.
Página 09: atividade 01 Leitura em grupo via WhatsApp, dia 28/05/21, a partir das
09:00h.
Páginas 10, 11, 12 e 13: Responder no livro, conforme descrito.

Assistam o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VyCJoiGlAW4

4 – Escreva uma palavra para cada Dígrafo.
RR

NH

SS

SC

CH

LH

5 – Classifique as palavras de acordo com a legenda.
(1) Dígrafo.

(2) Encontro Consonantal.

(3) Encontro Vocálico.

( ) descida

( ) chaveiro

( ) pobre

( ) saída

( ) palhaço

( ) prova

( ) cobre

( ) disciplina

( ) rio

( ) agressivo

( ) piada

( ) pássaro

( ) réu

( ) cloro

( ) Brasil

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA
EF04MA05: Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
EF04MA11: Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um
número natural.
MULTIPLICAÇÃO
CLIQUE NO LINK PARA VÊ O VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=L34SXrBOnfU
A multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução
natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de
conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos.

ATIVIDADE NO LIVRO

Páginas: 46, 47,48 e 49
Realizar as atividades no livro

2 – Resolva as situações problemas:
a) Como uma maçã por dia. Quantas maçãs como em uma semana?

b) Em uma família, 3 irmãos ganharam 8 reais cada um. Quanto os três irmãos ganharam
juntos?

c) Em uma garagem há 12 automóveis estacionados. Sabendo que cada automóvel tem 4
rodas, quantas rodas há no total?

d) Numa construção, há 32 tijolos em 7 fileiras. Quantos tijolos há nessa construção?

e) Os alunos do 4ª A e 4ªB, for a visitar o Zoológico. Para transpostar os alunos foram
usados 5 micro-ônibus com 15 alunos cada um. Quantos alunos foram ao Zoológico?

História

GEOGRAFIA
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: 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.

CIÊNCIAS
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (04C107) – VERIFICAR A PARCIPAÇÃO DE
MICRORGANISMOS
NA
PRODUÇÃO
DE
ALIMENTOS,
COMBUSTÍVEIS,
MEDICAMENTOS, ENTRE OUTROS.

Hoje nós estudamos a evolução do humana. Desenhe escreva o que você aprendeu
sobre a origem e evolução da humanidade.
para lembrar,você pode consultar as palavras abaixo:
INSTRUMENTOS – PEDRA - PAU – CAVERNA – CABANAS - PELE DE ANIMAL – CARNE –
PESCA – CAÇA – FRUTAS – FOGO – CULTURA –

INGLÊS

INGLÊS
TEMA: Months of the year / colors
OBJETIVO: Trabalhar a escrita através de palavras utilizadas no cotidiano. Inserir a Língua Inglesa no
universo linguístico da criança.
1 – RELACIONE AS CORES EM INGLÊS.
1 – Red
2 – Green
3 – Yellow
4 – Blue
5 – Pink
6 – Orange

______Amarelo
______Cinza
______Prata
______Rosa
______roxo
______Vermelho

7 – Purple
8 – Gray
9 – Black
10 – Gold
11 – White
12 – Silver

2 – COMPLETE OS MESES DO ANO EM INGLÊS: “ MONTHS OF THE YEAR”

______Azul
______Branco
______Dourado
______Verde
_______Laranja
______Preto

Arte

Orientações: As atividades deverão ser feitas no caderno de Arte, com margem de 2
centímetros. Os textos informativos devem ser colados no caderno. Após o termino da
atividade, o aluno deverá assinar seu nome na parte inferior direita do caderno.

Objetivo: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (espaço na
composição da obra e colagem com linha ou barbante)
Ocupando o espaço com um traço.
Observe esta imagem.

Reconheceram? Pois é isso mesmo! Trabalhamos com esta técnica a Coletânea passada. E
vocês fizeram um trabalho primoroso, muito bom. Estão de parabéns!
Agora, esta semana vamos fazer uma composição usando apenas um pedaço de linha. Lembra
como você fez a atividade de desenho com uma linha só? Então, agora você fará um desenho
com um traço só e irá contornar usando linha. Pode ser linha de costura, lã, linha de bordar,
barbante ou mesmo fita, desde que seja um único pedaço para colar.
No dia da nossa aula, vou postar no grupo o vídeo explicativo, é muito simples e divertido de
fazer. Não precisa enviar vídeo da atividade, só a foto.

Mãos à obra!

Educação Física
HABILIDADES: EI03CG03/ES- EF03EF/ES
OBJETIVO - A brincadeira Escravos de Jó é para crianças acima dos três anos e visa
estimular a concentração, a atenção, a coordenação motora, o ritmo, a orientação espacial, o
equilíbrio dinâmico, a linguagem e a memória.

Escravos de Jó (Como jogar)
Coloque OS PARTICIPANTE (crianças em círculo), cada uma com um objeto pequeno (pode
ser pedra ou algo equivalente) em suas mãos. Conforme cantam a música, as crianças
devem seguir os passos:
Escravos de Jó jogavam caxangá: os jogadores passam os objetos uns para os outros, pelo
lado direito.
Tira: os jogadores levantam o objeto.
Põe: os jogadores colocam o objeto no chão;
Deixa ficar: aponta para o objeto.
Guerreiros com guerreiros: voltam a passar o objeto pelo lado direito.
Fazem zigue: coloca o objeto na frente do jogador à direita, mas não solta.
Zigue: o jogador coloca o objeto na frente do colega que está à esquerda, mas não solta.
Zag: coloca o objeto na frente do jogador que está à direita, mais uma vez.

Atividade musical muito divertida
1ª fase: sentados utilizando qualquer objeto -→ ASSISTA O VIDÍO https://youtu.be/YjilQ2wvCi4
2ª fase em pé utilizando o corpo -→ Escravos de Jó https://youtu.be/l1uCU7HiwpQ vi
Família – Essa é uma excelente brincadeira, a criança tem a oportunidade de se divertir e
aprender desenvolvendo suas habilidades sua colaboração é de estrema importância.
Chama Papai, mamãe, vovó, vovô, irmã, irmão ou um
Amigo ... e entra nessa divertida brincadeira 😄👍
Obs.: lembrando sempre dos cuidados 😷 e do distanciamento social (não esqueça de usar a
máscara) 😉 🗣 * NÃO ESQUEÇA DE MANDAR O VÍDEO OU FOTO DA NOSSA ATIVIDADE, (NO
NOSSO GRUPO de EDUCAÇÃO FÍSICA) e nele colocar o NOME COMPLETO do ALUNO / SÉRIE
E TURMA *😉
BOM DIVERTIMENTO A TODOS!!!
Beijos tio Romulo
Donatelli, estou muito feliz com a participação das famílias em casa, os vídeos estão
maravilhosos...

