
 
 

 

 

LISTA DE TRABALHOS 

4ºANO/2º BIMESTRE 2022 

Siga as orientações dessa lista para realizar os trabalhos referente ao 2º 

bimestre. Todos os trabalhos devem conter capa, tema do trabalho, data, nome 

completo do aluno, turma, nome da professora e serem realizados com capricho! 

Os trabalhos serão avaliados de 0 a 10, de modo que, o atraso na entrega haverá 

desconto na nota. A ajuda da família é importantíssima, porém, o trabalho deverá 

ser realizado pelo (a) aluno (a). 

Estarei à disposição para qualquer dúvida. 

Bom trabalho!!! 

Atenciosamente, prof.ª Danielle Passos 
 
 

Disciplina Tema Data de entrega 

Ciências Biomas do Brasil 30/05/2022 

Português         Infográfico 

 

31/05/2022 

Arte        Mosaicos 01/06/2022 

Matemática           Medidas  
    de   capacidade 

01/06/2022 

História Povos formadores do  
          Brasil        

  02/06/2022 

 Geografia    Relevo e paisagens  
           brasileiras   

 

03/06/2022 

   

 
 
 
 
 

Curitiba 

2022



 

 

Escolha um bioma brasileiro. Pesquise as características, as espécies de 

animais e onde fica. Você pode usar a sua cratividade, desenhando o(os) animais do 

bioma escolhido em uma folha de sulfite junto com a pesquisa. 

Segue alguns exemplos: 
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Utilizando diferentes tipos de papel picado, com estampas e texturas diferentes crie 

um mosaico Você pode criar um desenho, uma paisagem, pode formar o  seu nome 

com os pedaços de papel, etc. Use sua criatividade e faça com capricho! 

Exemplos de mosaicos: 
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Estamos estudando sobre os povos formadores do Brasil. 

 
Leia a letra da música Pindorama do Grupo Palavra Cantada e responda as questões 

a seguir: 

Pindorama, Pindorama 
É o Brasil antes de Cabral 
Pindorama, Pindorama 
É tão longe de Portugal 
Fica além, muito além 
Do encontro do mar com o céu 
Fica além, muito além 
Dos domínios de Dom Manuel 

Vera Cruz, Vera Cruz 
Quem achou foi Portugal 
Vera Cruz, Vera Cruz 
Atrás do Monte Pascoal 
Bem ali Cabral viu 
Dia 22 de abril 
Não só viu, descobriu 
Toda a terra do Brasil 

Pindorama, Pindorama 
Mas os índios já estavam aqui 
Pindorama, Pindorama 
Já falavam tudo em tupi 
Só depois, vêm vocês 
Que falavam tudo em português 

Só depois com vocês 
Nossa vida mudou de uma vez 

Pero Vaz, Pero Vaz 
Disse em uma carta ao rei 
Que num altar, sob a cruz 
Rezou missa o nosso frei 
Mas depois seu Cabral 
Foi saindo devagar 
Do país tropical 
Para as índias encontrar 

Para as índias, para as índias 
Mas as índias já estavam aqui 
Avisamos: "olha as índias!" 
Mas Cabral não entende tupi 
Se mudou para o mar 
Ver as índias em outro lugar 
Deu chabu, deu azar 
Muitas naus não puderam voltar 

Mas, enfim, desconfio 
Não foi nada ocasional 
Que Cabral, num desvio 
Viu a terra e disse: "Uau!" 
Não foi nau, foi navio 

Foi um plano imperial 
Pra aportar seu navio 

Num país monumental 

Ao Álvares Cabral 
Ao El Rei Dom Manuel 
Ao índio do Brasil 
E ainda quem me ouviu 
Vou dizer, descobri 
O Brasil tá inteirinho na voz 
Quem quiser vai ouvir 
Pindorama tá dentro de nós 

Ao Álvares Cabral 
Ao El Rei Dom Manuel 
Ao índio do Brasil 
E ainda quem me ouviu 
Vou dizer, vem ouvir 
É um país muito sutil 
Quem quiser descobrir 
Só depois do ano 2000. 
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1. Qual trecho da música fala sobre os habitantes que já estavam no território 

brasileiro? 

R: 

 

 

 

 

 

 

 

2. O que significa Pindorama? Pesquise e explique sua resposta. 

R: 

 

 

 

 

 
 



 

 



 
 
 

1. Recorte de revistas ou imprima imagens de paisagens com diferentes 

formas de relevo. Selecione algumas imagens e forme um cartaz (o cartaz 

pode ser criado em uma folha sulfite )  identificando a forma de relevo de 

cada imagem 
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              Infográfico 

Fazer um infográfico sobre o consumo de água no Brasil. Você poderá 

pesquisar alguns dados pela internet. O infográfio deve conter dados numéricos, 

imagens, escrita visual e verval. As informações devem ser compactas e 

precisas. O trabalho de ser feito em uma folha de sulfite. Não esqueçam do título 

e à fonte de onde você irá tirar as informações que aparece no rodapé. 

Segue exemplo: 
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 Aprendemos em sala de aula sobre medidas de capacidade. 

 
 Responda o exercício abaixo. 

 
 Cada jarra tem uma capacidade diferente, pinte quantos copos serão necessários              
para encher cada jarra. Cada copo tem a capacidade de 250ml. 
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