
 

 

4º ANO 
MATERIAL COMPLEMENTAR ESCOLAR 

Módulo II 
 
PREZADO ALUNO: SEJA BEM-VINDO AO NOSSO MOMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA ISABEL. AS 
ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO DE 
QUALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 
CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE AUXILIARÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ 
ABORDADOS PELOS NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS 
FORAM ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA, DISTRIBUÍDAS NOS 
COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 
ESTÁ PREPARADO?  LEIA COM ATENÇÃO AS DICAS ABAIXO: 
 
 
– ORGANIZE-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO LONGO DA 
SEMANA. 
– IMPORTANTE QUE VOCÊ, QUERIDO ALUNO TENHA UM LUGAR TRANQUILO 
PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
 
 
 

BOM ESTUDO !!! 
 

2020 

Município de Santa Isabel 
ANO: 2020 
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LÍNGUA PORTUGUESA 4º EJA 

 
LEIA O TEXTO  

O que é ser índio? 

Antes de tudo, é índio quem se identifica 

com uma comunidade indígena e é visto 

por ela como um membro. 

Entendemos como comunidade indígena 

um conjunto de pessoas que: 

- mantêm relações de parentesco ou 
vizinhança entre si; 

-são descendentes dos povos que 
habitavam o continente antes da chegada 
dos europeus; 

       -apresentam modos de vida que são transformações das antigas formas de viver 
das populações originárias das Américas. 

https://mirim.org/jogos 

Leia as questões abaixo e assinale com um x as respostas corretas. 

 

Questão nº 1 

1-Esse texto relata o quê? 

 

 (A)  Ser índio é viver isoladamente 

(B)  Ser índio é viver apenas com a família 

(C)  Ser índio é viver em comunidade 

(D)  Ser índio é viver isoladamente 

 

 

 

 

https://mirim.org/jogos
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Questão nº 2 

2- São descendentes de povos que: 

(A)  já habitavam em outro continente 

(B) já habitavam nesse continente 

(C)  já habitavam com os portugueses 

(D)  já habitavam na América 

 

LEIA O TEXTO - 02 

 

Os índios são todos iguais? 

Algumas vezes nos referimos aos povos indígenas genericamente como 

índios, porque quando falamos índios, estamos nos referindo a grupos que se 

reconhecem como semelhantes em alguns contextos. 

Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, 

quando eles se comparam entre si reconhecem suas diferenças, pois prestam 

atenção nas particularidades de cada grupo. 

Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, isto é, tem uma 

história particular, além de possuir práticas e conhecimentos únicos. 

É a mesma situação dos franceses e ingleses, por exemplo, que recebem o 

nome comum de europeus, por oposição aos africanos, aos sul-americanos e 

outros, ainda que apresentem diferenças entre si, falem línguas diferentes, 

tenham festas, costumes e hábitos distintos. 

É por isso que não podemos dizer que existe uma única “cultura indígena”: 

cada comunidade tem seu modo de ser. 

    Fonte: Sistema Aprende Brasil 
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Questão nº 3 

 De acordo com o texto todos os índios são iguais isso é verdade? Copie o 

parágrafo que fala dessas diferenças. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                             É hora de unirmos contra a COVID19. 

Povos de todo o país estão se mobilizando para garantir alimentos, itens de higiene e 

limpeza e recursos financeiros para suas comunidades durante o isolamento. Saiba como 

ajudar. 

https://twitter.com/socioambiental/status/1243191312309985283 

https://twitter.com/socioambiental/status/1243191312309985283
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Questão nº 4 

O cartaz diz que é hora de apoiar os povos da floresta.  

APOIAR é o mesmo que? 

(A) desapoiar 

(B) ajudar 

(C)  prejudicar 

(D)  desamparar 

Questão nº 5 

 Escreva o que nós devemos fazer segundo o cartaz para combater a 

Covid19? 

 R-_________________________________________________________ 

Questão nº 6 

 O que os povos estão de mobilizando para garantir o quê? 

R- _________________________________________________________ 

Questão nº 7 

Escreva nome de 4 produtos de higiene que você utiliza no dia-a-dia. 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 
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A Aldeia Virtual é um espaço criado a partir de referências reais sobre alguns 

dos povos indígenas que vivem no País. Cada jogador escolhe um entre os sete 

avatares de um povo (Yanomami, Ashaninka, Xikrin Kayapó, Karajá, Krahô, Matis 

e Asurini do Xingu) e passa a participar com ele das atividades da aldeia, 

podendo conversar e jogar com outros participantes. Leia o nome de alguns jogos 

virtuais: 

Peteca 

Ligue os Pontos 

Aldeias e casas 

Plantas do Xingu 

Pescaria 

Peteca 

Fonte: https://mirim.org/jogos 

Questão nº 8 

Copie os nomes dos jogos virtuais em ordem alfabética 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://mirim.org/jogos
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Agora peça para alguém ler para você três vezes e depois reescreva a 
história lida. 

                                               AS LÁGRIMAS DE POTIRA  

Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, em busca de pedras preciosas, 
existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em 
guerra e segundo suas crenças e hábitos. 
 
Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, viviam 
Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itagibá, um jovem 
forte e valente. 
 
Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim que se 
tornassem guerreiros. 
 
Quando Potira chegou à idade do casamento, Itagibá adquiriu sua condição de guerreiro. 
Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora 
outros jovens quisessem o amor da "indiazinha", nenhum ainda possuía a condição 
exigida para as bodas, de modo que não houve disputa, e Potira e Itagibá se uniram com 
muita festa. 
 
Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. 
Os curtos períodos de separação, quando Itagibá saía com os demais para caçar, 
tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro! 
 
Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido à 
abundante caça que ali havia. E Itagibá teve que partir com os outros homens para a 
guerra. 
 
Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em 
armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar de seu amado 
por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque 
nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. 
 
Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma. Alheia 
aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças, ficava atenta, querendo 
ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, 
trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois 
de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itagibá. 
 
Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco. Até que 
o canto da araponga ressoou na floresta, desta vez não para anunciar a chuva mas para 
prenunciar que Itagibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. 
 
E, pela primeira vez, Potira chorou. Sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca 
mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas 
que desciam pelo seu rosto sem cessar foram-se tornando sólidas e brilhantes no ar, 
antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. 
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Dizem que Tupã, condoído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em 
diamantes, para perpetuar a lembrança daquele amor. 
 

      Título:      ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 4º EJA 

Você sabia que a 1ª edição dos Jogos Indígenas em Santa Isabel, foi em 2014 ? 
Os jogos dos povos indígenas têm o seguinte princípio:  

                    “o importante não é competir, e sim, celebrar”. 

Modalidades de integração indígenas 
- arco e flecha 
- arremesso de lanças 
- canoagem 
- cabo de força 
- corrida de tora 
- corridas de velocidade (400 m) 
- corrida de resistência (5.000 m) 
- natação (travessia em águas abertas) 

1- Quando aconteceu a primeira edição dos jogos indígenas? Em que ano? Essa 
data corresponde a: 

(A) 2 milhares,   1 centenas, 0 dezenas e   4 unidades 

(B) 2 milhares,   0 centena , 1 dezena e 4 unidades 

(C)  2 milhares,  0 centena , 4 dezena e 1unidade 

(D)  2 milhares,  1 centena , 0 dezena e 4 unidades 

 

2- Quantos metros é a prova da corrida de velocidade? 

_________________________________________________________________ 

3-Na prova de velocidade 4x 100 metros é igual a: 

(A) 40 m 

(B) 4.000 m 

(C) 400 m 

(D) 4m 
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4-O valor da corrida de resistência é 5.000. Qual a sentença matemática é esse 

resultado. 

 (A) 3.000 x2 

      (B) 2.400 x2 + 200 

(C)  4.000 x 1 + 99 

(D)  600 x 2 + 3.000 

Observe a quantidade de peças que foram produzidas em 5 escolas para 

a Olimpíada Indígena: 

Peças Quantidades 

Zarabatana 
230 

Arco e flecha  
350 

Lança 
135 

Peteca 
85 

5-Qual peça teve a maior produção? __________________________________ 

6-Calcule quantos arcos e flechas foram produzidos a mais que as petecas. 
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7-Qual foi o total dos objetos produzidos? 

 

 

 

 

 

 

8-Some a quantidade de Zarabatana e Arcos e Flechas e divida por 4 . 

 

 


