
EMEIF “SÃO JOÃO DA BOA VISTA”
4° ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 

Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução da atividade;
▪ 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.

Habilidades:

35 01)   ,  ,  ,   ,    ,EF LP Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta com autonomia e fluência
  textos curtos com   nível de textualidade .adequado

( 35 03)EF LP       , Identificar a ideia central do texto demonstrando  .( 35 05)   compreensão global EF LP Inferir o
       ,         sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no contexto da frase ou do

.texto

Língua Portuguesa
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O  texto que lemos hoje é um Poema.
Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por 
versos. 
Estrofe é uma estrutura da composição poética formada por um conjunto de versos que 

compartilham relações de sentido.Em outras palavras, a estrofe representa um conjunto de

versos, que por sua vez, correspondem a uma linha do texto poético.

Verso representa cada linha da poesia, que juntas, formam a estrofe.
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MATEMÁTICA
1_SABENDO QUE UMA DEZENA SÃO DEZ, SEPARE AS ESTRELAS EM GRUPOS DE
DEZ

2-   AGORA RESPONDA:
QUANTOS GRUPOS VC ENCONTROU? __________________________
SOBROU ALGUMA? __________________________________
QUANTAS DEZENAS TEM AO TODO? ___________________________

3-DECOMPONHA OS NUMERAIS EM DEZENAS E UNIDADE.
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4-RESOLVA OS PROBLEMINHAS
MINHA MÃE GANHOU DE PRESENTE 13 BOMBONS DA MINHA IRMÃ E 16 BOMBONS
DO MEU PAI .QUANTOS BOMBONS AO TODO ELA GANHOU?

R______________________________________________

COMPREI  PARA MINHA MÃE UM PRESENTE QUE CUSTOU 45,00  E  MEU IRMÃO
COMPROU UM PRESENTE DE 52,00.QUANTOS GASTAMOS AO TODO?

R_________________________________________________

5- FAÇA NO CADERNO NÚMEROS DE 1 A 100.

6- ESCREVA COMO SE LÊ OS NUMERAIS:
a) 78-
b) 54-
c) 64-
d) 99-
e) 123-
d) 182-
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EDUCAÇÃO FÍSICA  
Prof. Elvis Presley Marvila               

Habilidades:

EF35EF01-03/ES  -  Experimentar  e  fruir  brincadeiras  e  jogos  populares  do
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los,
valorizando a importância  desse patrimônio histórico  cultural.  É interessante
que os estudantes sejam apresentados a conceitos sobre patrimônio cultural
para  que  reconheçam  e  valorizem  as  aprendizagens  sobre  os  jogos  e
brincadeiras, com exigências motoras simples, que não façam parte  do seu
cotidiano.

BRINCAR

Brincar é crucial para o crescimento social, emocional, físico e cognitivo. É a maneira da
criança de aprender sobre seu corpo e sobre o mundo em que vive. Para conseguir isso, ela
vai usar os sentidos.
As brincadeiras possuem o objetivo de socializar e interagir com o meio. É por meio delas
que as crianças expõem sua criatividade, habilidade e imaginação. Desde a infância esses
aspectos são estimulados para promover a evolução durante toda a vida.  Através dessas
atividades  recreativas  que  as  crianças  revelam  traços  de  suas  personalidades.  As
brincadeiras,  além  de  divertir,  têm  o  propósito  de  serem  educativas  e  de  auxiliar  no
despertar dos conhecimentos. O ato de brincar promove nas crianças a auto percepção e é
muito positivo para a socialização delas com as pessoas que estão ao seu redor.

Identifique as brincadeiras, coloque se souber o nome abaixo das imagens (pode pedir
ajuda em casa mas se não souber):
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1                  2 

3               4 

5    6 

7        8 
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CIÊNCIAS - 4º  ANO

        
1-O que você pensou para misturar esses alimentos? Por que você decidiu misturar desse 
jeito?
2 - No seu café da manhã pode ter várias misturas. Veja estes alimentos e escreva quais 
ingredientes compõem essa mistura.
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4º  ANO - HISTÓRIA E GEOGRAFIA  - ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR         
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Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução da atividade;
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Habilidades:(EF15AR02-03/ES)Explorar e reconhecer elementos constitutivos das areas visuais(ponto, linha, 
forma,cor, espaço, movimento etc.), identificando-os e percebendo-os nas manifestações artisticas visuais estudadas 
como elementos que caracterizam visualmente essas obras.
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 4º  ANO –   ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR DE ARTES
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Orientações:
▪ É necessário o auxílio de um adulto para a execução da atividade;
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Habilidades:(EF15AR02-03/ES)Explorar e reconhecer elementos constitutivos das areas visuais(ponto, linha, 
forma,cor, espaço, movimento etc.), identificando-os e percebendo-os nas manifestações artisticas visuais estudadas 
como elementos que caracterizam visualmente essas obras.
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PINTE AS PAISAGENS DE ACORDO COM QUE SE PEDE:
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