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ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

PORTUGUÊS 

Ler e fazer as atividades das páginas 89 a 94. 

Áudio ou vídeo explicativo: https://youtu.be/F_m_O4d9a_U  

 

 

HISTÓRIA 

Ler e fazer as atividades das páginas 32 a 34. 

Áudio ou vídeo explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-13-04-2020-historia-cont-cap-3-pags-32-a-34-

2/s-i1sQX3c0OrE   

Atividade de fixação. 

Sugestão de vídeo explicativo: O engenho de açúcar: https://www.youtube.com/watch?v=Rvw5rHB5bL0 

 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – PORTUGUÊS 

- Fazer essa lista no caderno de Português. 

- Faça com capricho e atenção. 

 

SUBSTANTIVO COLETIVO: É a palavra que define o conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, por exemplo, 

pessoas, animais, plantas ou coisas. 

LISTA DE ALGUNS SUBSTANTIVOS COLETIVOS 

Álbum: de fotografia, de figurinhas 

Alcateia: de lobos 

Arquipélago: de ilhas 

Banda: de músicos 

Bando: de aves, de pássaros 

Cacho: de bananas, de uvas, de cabelo 

Cardume: de peixes 

Classe: de alunos 

Constelação: de estrelas 

Discoteca: de disco 

Enxoval: de roupas 

Fauna: de animais 

Flora: de plantas 

Floresta, bosque, mata: de árvores 

Fornada: de pães 

Galeria: de quadros 

Manada: de elefantes 

Matilha: de cães de raça 

Ninhada: de filhotes, de ovos, de pintinhos 

Nuvem: de gafanhotos 

Penca: de bananas 

Quadrilha: de ladrões 

Ramalhete: de flores 

Rebanho: de bois, de carneiros, de ovelhas 

Time: de jogadores 

Turma: de alunos 

https://youtu.be/F_m_O4d9a_U
https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-13-04-2020-historia-cont-cap-3-pags-32-a-34-2/s-i1sQX3c0OrE
https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-13-04-2020-historia-cont-cap-3-pags-32-a-34-2/s-i1sQX3c0OrE
https://www.youtube.com/watch?v=Rvw5rHB5bL0


 

1) Circule o substantivo coletivo correspondente a cada um dos substantivos abaixo: 

a)   músicos:  banda – cacho – turma 
b)   aviões:  esquadrilha – álbum – esquadra 
c)   porcos:  vara – junta – fato 
d)   peixes:  quadrilha – cardume – penca 
 
2) Complete as frases substituindo os coletivos em destaque pelos seus substantivos. 
 
a) Chegou o rebanho. 
 Chegaram as ____________________ . 
 
b) No sítio há um pomar. 
 No sítio há __________________________. 
 
c) O ramalhete perfuma o ambiente. 
 As _______________  perfumam o ambiente. 
  
d) A tribo caça e pesca. 
 Os ____________________ caçam e pescam. 
 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – HISTÓRIA 

- Fazer essa lista no caderno de História. 

- Faça com capricho e atenção. 

 

1- Organize as etapas do cultivo da cana. 

(   ) Atear fogo no canavial facilitava a circulação por ele.  

(   ) Parte da mata era derrubada. 

(   ) Os escravizados cortavam a cana e carregavam os feixes até os carros de boi. 

(   ) Para iniciar a produção do açúcar a cana era levada até a casa da moenda. 

(   ) Preparação da terra para plantar as mudas.  

 

2- Observe a imagem abaixo.  

 

 

 

 

a) O que a imagem representa? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

b) Quem são as pessoas que aparecem na imagem? 

______________________________________________ 

c) Escolha uma etapa da produção do açúcar e fale sobre 

ela. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 


