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Olá, querido aluno (a)! Assim como na semana anterior, você encontrará no 

início de cada exercício uma imagem (legenda), que te ajudará a compreender 

como a atividade deve ser feita. Siga a legenda e bom estudo!  

 

      

 

Indica uma 

leitura a ser 

realizada. 

Indica que a 

atividade 

deve ser feita 

no caderno. 

Indica um 

desafio, 

questionam

ento. 

Indica que é 

preciso acessar o 

link para ouvir ou 

ver um vídeo. 

Indica que deve 

ser realizada 

uma atividade 

física. 

Indica que 

a atividade 

deve ser 

feita em 

sua 

apostila. 

 

 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: semana de 08/09 à 11/09/2020 

 

DISCIPLINA: Matemática 

         Olá turma, esperamos que todos estejam bem! Vocês receberam a apostila 

Construindo Aprendizagens e vamos seguir a sequência e aprofundar o nosso 

conhecimento. 

ANO/CICLO: 4 º ano 



       Na atividade 6 da página 24 da apostila Construindo aprendizagens, temos 

alguns produtos com peso e preços por quilo como na atividade da semana 

anterior estudaram medidas de massa o que ira ajudar na atividade dessa 

semana e para que consiga resolver as situações problemas vamos rever     

sistema monetário com a parte sobre a história do dinheiro. Boa aula!  

Leia o texto abaixo: 

 

O DINHEIRO 

Saiba como surgiu o dinheiro no mundo e como ele era antigamente. 

No passado, as pessoas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, 

como arroz, feijão e outras mercadorias. Quando produziam determinados 

produtos em excesso, elas resolviam trocar, entre a comunidade, o excedente. 

Por exemplo, eu produzi muito arroz e você muito milho. Para não perder 

essa produção excedente, trocamos um pouco de milho por um tanto de arroz. 

Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Nessa época não existiam 

as moedas e o dinheiro de papel, como conhecemos atualmente. 

Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à 

sociedade, passaram a ser mais valorizadas e com isso ficaram conhecidas 

como moedas-mercadoria. As principais eram o gado e o sal (que servia para a 

conservação dos alimentos). Aliás, o termo salário surgiu disso. Na Roma 

Antiga, a forma de pagamento era realizada através do sal. 

Entretanto, com o decorrer dos anos, essa forma de negociação não foi 

dando certo, pois não havia como guardar essa “riqueza”, já que os alimentos 

eram perecíveis. A melhor forma de conseguir guardar e acumular riqueza foi 

com a descoberta do metal, no início com o cobre, ouro, prata e bronze. Depois 

de um tempo, houve uma padronização no formato e tamanho desses metais. 



Assim, seu valor era definido pelo tipo de metal 

da moeda, por exemplo, o ouro vale mais que a prata, 

que vale mais que o cobre. Por haver várias tentativas 

de fraudes em relação à autenticidade do metal, 

passou-se a cunhar na face das moedas o seu real 

valor. Agora, as moedas são feitas de liga metálica e 

níquel. 

Moeda de ouro antiga 

O tamanho e a forma do dinheiro de papel 

são diferentes em cada país do mundo 

Mais à frente, com dificuldade em guardar e 

transportar moedas inventou-se a moeda de papel. 

A tarefa de guardar o dinheiro alheio era dos 

bancos. Em troca, davam ao indivíduo um recibo 

com o valor da quantia guardada.  No começo do 

século XIX, muitos países começaram a emitir cédulas que fixavam os valores 

das notas, evitando possíveis falsificações de recibos e prejuízos aos bancos. 

 

Moeda e papel: as formas atuais do dinheiro  

 

Referência:https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-dinheiro.htm 

Clique no link e assista a uma divertida aula sobre sistema monetário. 

https://www.youtube.com/watch?v=beykDxt-XHQ 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-dinheiro.htm
https://www.youtube.com/watch?v=beykDxt-XHQ


ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: Semana de 08/09 a 11/09/2020 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

Em continuidade da apostila, na atividade 4 de Língua Portuguesa você 

realizará a leitura do texto “Aprendendo com textos de divulgação 

científica”, com ele vamos aprender sobre a composição  de um nome 

científico e veremos alguns exemplos. Por isso, leia com atenção e responda 

os exercícios. 

Nesta atividade você irá praticar a leitura com fluência e autonomia e 

também irá compreender e identificar informações presentes no texto. 

ANO/CICLO: 4 º ANO 

 

ATIVIDADE 4 – APOSTILA CONSTRUINDO APRENDIZAGENS 

 

       Nas páginas 12 e 13 da apostila iremos fazer a atividade 4:  

Aprendendo com textos de divulgação científica. Para facilitar a 

realização da atividade ela foi dividida em etapas: 

 

ETAPA 1: Você fará a leitura do texto individualmente e também pode ler para 

seus familiares. 

 

ETAPA 2: Você irá responder as perguntas de acordo com a leitura realizada. 

 

ETAPA 3:Você irá fazer um desenho ou uma representação por colagem de 

imagens. 

 

 

 

Para você aprender um pouco mais sobre NOME CIENTÍFICO 

e BIODIVERSIDADE acesse os links abaixo: 

 

Zoo Escola – Biodiversidade: https://www.youtube.com/watch?v=viHvHNdurVU 

Nome científico?:  https://www.youtube.com/watch?v=YzTwDZDd_p4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=viHvHNdurVU
https://www.youtube.com/watch?v=YzTwDZDd_p4


ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 

2020 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

É IMPORTANTE COMPREENDER AS GRANDES NAVEGAÇÕES E AS 

EXPEDIÇÕES DE PEDRO ÁLVARES CABRAL. 

DANDO CONTINUIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO 

ANTERIORMENTE, VAMOS COMPREENDER A RELAÇÃO DOS NATIVOS E 

PORTUGUESES QUE CHEGARAM AO BRASIL. 

BOA AULA! 

ANO/CICLO:4º ANO 

 

 

 Leia os textos:” A viagem de Pedro Álvares Cabral” e “Nativos e Portugueses” 

que se encontram em nosso livro: 

 

A viagem de Pedro Álvares Cabral  

Nomeado pela Coroa portuguesa para comandar uma expedição para a Índia, 

Pedro Álvares Cabral recebeu ordens para tomar posse, em nome de Portugal, 

das terras que encontrasse no caminho. 

Durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicute, Cabral desviou do 

caminho, pois, naquela época, suspeitava-se que ao sul do continente que 

Colombo havia alcançado existiam outras terras. Assim, em 22 de abril de 1500, 

a frota chegou ao local que, depois, seria chamado de Brasil. Cabral aportou na 

região da atual cidade de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. 

Nativos e Portugueses 

Quando os portugueses encontraram os nativos, ofereceram a eles chapéus, 

colares e crucifixos, como faziam na África ocidental. Em troca receberam dos 

indígenas cocares, arcos e flechas. Dias depois, os tripulantes de uma das 

embarcações da frota voltaram a Portugal para dar notícias ao rei. Alguns 

homens ficaram no local e o restante da expedição seguiu viagem para Calicute, 

na Índia, onde chegaram em setembro de 1500. 

 



 

 

 

  

Agora, em seu caderno responda as questões 6 e 7 que se 

encontram em nosso livro.  

 

 

6) Observe a linha do tempo com os principais marcos das 

expedições portuguesas e as rotas marcados no mapa abaixo. 

 

 



 

Preencha os quadros com números de 1 a 6, seguindo a ordem cronológica da 

chegada dos portugueses aos locais indicados no mapa. 

 Açores                          Cabo da Boa Esperança       Brasil 

 Ilha da Madeira            Índia                                       Ceuta  

 

7) Quais Trocas aconteceram entre os portugueses e indígenas no Brasil nos 

primeiros contatos entre eles? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Fonte: Buriti mais: História, 4º ano, páginas 68 e 69, organizadora: editora 

moderna, ed. 2017. 



ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

Atividade domiciliar direcionada: semana de 08/09 a 04/09 

Disciplina: Geografia 

Conhecer a atual divisão política do território brasileiro contribui para a formação 

de cidadãos conscientes e atuantes. 

Desta forma, em consonância com o conteúdo programático, textos, ilustrações 

conforme livro didático (PNLD), Buriti-Mais-Geografia, adotado. 

Ano/ciclo: 4 º ano 

 

Ciências Humanas- Atividade 2 

 

Agora que nós já estudamos sobre as regiões do nosso país, você vai ler 

o texto e observar o mapa da página 32 do caderno Construindo aprendizagens. 

Em seguida, responderá às questões da página 33.  

 

Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

ATIVIDADE DOMICILIAR DIRECIONADA: semana de 07/09/2020 a 11/09/2020 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

OBJETIVOS: Rever conceitos e expressar seus conhecimentos. 

Refletir sobre poluição e tratamento da água. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Oi pessoal!!! Na semana passada, vocês puderam 

refletir um pouco sobre hábitos saudáveis para a sua saúde. Nas semanas 

anteriores falamos também sobre os processos de separação de misturas. 

Hoje, faremos uma revisão sobre essas técnicas e falaremos um pouco sobre os 

processos que limpam a água em caso de um acidente com derramamento de 

Petróleo. 

ANO/CICLO: 4◦ ano/ ciclo II 

 

*Caso tenha dúvidas para responder às questões a seguir, revisite os 

materiais das aulas anteriores, nas quais falamos sobre misturas e 

separação de misturas. 

 

Bem, vamos começar analisando algumas experiências a partir da observação 
das cenas. 

  

1- Célio misturou água a um 
pouco de açúcar em uma jarra. 
Em seguida, ele passou a mistura 
por um filtro de papel para 
separar a água do açúcar. 

  

A) Com a técnica utilizada, Célio 
conseguirá separar os dois 
componentes? Por quê? 

 

 

2- Inês misturou um pouco de terra a um copo de água e despejou essa mistura 

dentro de um prato. Ela deixou o prato com a mistura por algumas horas em um 

local onde havia incidência direta de luz solar.  



Após esse período, Inês retornou ao local onde havia somente a terra no prato. 

 

A) O que você acha que aconteceu com a água? 

B) Que outras técnicas, Inês poderia ter utilizado para separar a terra da água? 

3) Marque um X no nome da técnica de separação de misturas relacionadas a 

cada situação representada a seguir. 

A) Gustavo coando o café que acabou de preparar. 

 

 

 

(  ) destilação (  ) filtração 



B) Graziela colocou muito chocolate em pó em um copo com leite. Após alguns 

minutos, ela percebeu que parte do chocolate havia se depositado no fundo do 

copo. 

 

 

(  ) decantação (  ) floculação

3- Em 2016 ocorreu um vazamento de petróleo no rio Cubatão, em São Paulo. 

Para impedir que maior parte do petróleo derramado nesse rio se espalhasse, 

foram utilizadas barreiras flutuantes. Veja a seguir: 

 

  

A) Como você explicaria o funcionamento dessas barreiras flutuantes? 



 Para isso, lembre-se da experiência que fizemos de observação da 

mistura de óleo com a água, visto que o Petróleo é também uma substância 

oleosa. 

 Infelizmente situações como essa ocorrem em alguns momentos pelo 

mundo a fora. E para tratar a água poluída pelo Petróleo, além de usar essas 

barreiras de contenção, são usados barcos recolhedores com esteiras 

mecânicas aderentes que extraem o óleo do mar, despejando-o em tanques. 

 Quando os recolhedores já retiraram boa parte do óleo e a mancha está 

menos espessa, os técnicos lançam na água substâncias químicas chamadas 

de dispersantes, que quebram a mancha de óleo em partes menores, facilitando 

o trabalho das bactérias do mar que degradam naturalmente o petróleo. 

 Como alguns desses produtos podem ser tóxicos à fauna e à flora, seu 

uso só é permitido com autorização dos órgãos ambientais. 

 Outra técnica utilizada para remover o Petróleo derramado na água é 

ateando fogo à mancha de petróleo. O incêndio, porém, é calculado: uma 

barreira inflamável com um revestimento à prova de chamas confina a mancha 

e consegue resistir à queima de óleo na água. Essa prática é proibida no Brasil, 

mas faz parte do combate em países como os Estados Unidos, quando a 

recuperação do óleo é difícil e o fogaréu é considerado seguro, geralmente longe 

da costa.  

 Outros equipamentos usados são os aspiradores que sugam a areia suja 

para dentro de um barril. 

 Além dessas técnicas existem outras que são usadas nesse processo de 

limpeza da água. 

  

Caso possa, copie o link a seguir num navegador de busca da internet e leia 

mais sobre o assunto. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-a-limpeza-de-uma-area-  

atingida-por-vazamento-de-petroleo/ 

Fontes de pesquisa:  

Livro Pitanguá Ciências- p.86 e 87- Ed. Moderna. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-a-limpeza-de-uma-area-atingida-por-

vazamento-de-petroleo/ 

 

 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-a-limpeza-de-uma-area-
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-a-limpeza-de-uma-area-atingida-por-vazamento-de-petroleo/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-a-limpeza-de-uma-area-atingida-por-vazamento-de-petroleo/


ARTE – 4º ANO 

   ESSA SEMANA VAMOS PENSAR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 

PROPAGANDA NA DISCIPLINA DE ARTE.  

PROPAGANDA É A DIVULGAÇÃO DE UM PRODUTO, UMA INFORMAÇÃO 

OU UMA IDEIA. 

É MOSTRAR EM UM CURTO ESPAÇO (COMERCIAIS, REVISTAS, 

JORNAIS...), O PORQUÊ O PRODUTO É BOM, FAZER COM QUE CHAME A 

ATENÇÃO DAS PESSOAS E GERALMENTE ESTIMULANDO AS PESSOAS 

POSSUIREM PARA COMPRAR. 

RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

- VOCÊS JÁ PEDIRAM PARA OS SEUS PAIS COMPRAREM  ALGO QUE 

VIRAM  EM ALGUMA PROPAGANDA? 

- VOCÊ JÁ PERCEBEU ALGUMA INFORMAÇÃO RUIM SOBRE O PRODUTO, 

OU SÓ APARECERAM INFORMAÇÕES BOAS? 

 

OBSERVE A SEGUINTE  PROPAGANDA: 

 

 

ACESSE O LINK PARA VER MAIS UMA PROPAGANDA, SÓ QUE EM VÍDEO: 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=EnNBWTzrBuc 

 

AGORA FAÇA UMA PROPAGANDA INUSITADA, AS AVESSAS E 

MUITO ESTRANHA. PODE SER UMA MEIA FURADA, ROLO DE  PAPEL 

HIGIÊNICO, SACO DE PÃO, USE SUA IMAGINAÇÃO E CAPRICHE NO 

DESENHO E NAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO. 

 

UM FORTE ABRAÇO! 

 

ATIVIDADE SEMANAL – EDUCAÇÃO FÍSICA - 4º ANO 

OBSERVAÇÃO: PARA A REALIZAÇÃO DESTAS ATIVIDADES É IMPORTANTE A 

PARTICIPAÇÃO DE UM ADULTO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS 

PARTICIPANTES. 

   OBJETIVOS: 

- ESTIMULAR O TEMPO DE REAÇÃO E TRABALHAR A ORGANIZAÇÃO;  

- ESTIMULAR A MELHORA DA CONSCIÊNCIA DO ESPAÇO TEMPO E A 

COORDENAÇÃO ÓCULO MANUAL; 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EnNBWTzrBuc


- DESENVOLVER A AGILIDADE; 

- CONHECER AS CAPACIDADES FÍSICAS; 

 

 

 

 

 

 

ESCREVA NO CADERNO  

NO ALONGAMENTO UTILIZAMOS UMA CAPACIDADE FÍSICA QUE PERMITE 

EFETUAR MOVIMENTOS COM GRANDE AMPLITUDE. QUAL É, O NOME 

DESSA CAPACIDADE FÍSICA? PESQUISE. 

______________________________________________________ 

DE ACORDO COM A PÁGINA 40, DO CADERNO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

– 4º ANO, NA IMAGEM DO EXERCÍCIO, QUAL A CAPACIDADE FÍSICA MAIS 

UTILIZADA? PESQUISE. 

____________________________________________________ 

  ATIVIDADE “NÃO DEIXE O BALÃO CAIR” 

 

 O QUE VOCÊ VAI PRECISAR: 

• BEXIGAS OU SACOLA CHEIA DE AR; 

• CAIXA, BACIA OU BALDE; 

• OBJETOS DIVERSOS; 

 

COMO FAZER: 

CADERNO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO 

AS PRÓXIMAS ATIVIDADES COMPLEMENTAM O TEMA 

TRATADO NAS PÁGINAS 37 A 43. AGORA QUE VOCÊ JÁ 

SABE SOBRE O ALONGAMENTO, SERÁ FÁCIL 

RESPONDER AS QUESTÕES...    



- ESPALHE OBJETOS PELO ESPAÇO (NÃO DEIXE MUITO LONGE DA CAIXA 

NO PRIMEIRO MOMENTO) E COLOQUE UMA CAIXA NO CENTRO. ENCHA 

A BEXIGA. 

  

COMO BRINCAR: 

- UM EXERCÍCIO DE ORGANIZAÇÃO, ONDE A CRIANÇA DEVE MANTER O 

BALÃO NO AR E AO MESMO TEMPO DEVERÁ RECOLHER OBJETOS 

ESPALHADOS PELO ESPAÇO. 

- PODENDO PEGAR UM OBJETO POR VEZ E NÃO PODE SEGURAR O 

BALÃO, APENAS DEVE BATER NELE E MANTER NO AR.  

- VOCÊ PODE UTILIZAR UMA SACOLA PLÁSTICA CHEIA DE AR E TERÁ OS 

MESMOS RESULTADOS.  

 

 

VARIAÇÃO: PARA UTILIZAR A MESMA ATIVIDADE EM NÍVEIS MAIS 

AVANÇADOS, GRADATIVAMENTE REALIZE COM UM BALÃO, DEPOIS COM 

2 BALÕES OU MAIS, E TAMBÉM PODE AUMENTAR A DISTÂNCIA DOS 

OBJETOS DA CAIXA, DEPENDENDO DO SEU ESPAÇO. 

 

EXEMPLO  

           VEJA COMO BRINCAR ATRAVÉS DO VÍDEO. 

     https://www.youtube.com/watch?v=F_MyU6IZTNs 

REGISTRO: 

https://www.youtube.com/watch?v=F_MyU6IZTNs


  

1) QUAL O NOME DE QUEM BRINCOU COM VOCÊ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

      2) QUAL FOI A SENSAÇÃO DE REALIZAR ESTA BRINCADEIRA, HOUVE 

ALGUMA DIFICULDADE PARA BRINCAR? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


