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BLOCO DE ATIVIDADES 
 

CICLO DE APRENDIZAGEM II 
 

4º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA:   ___________________________________________ 
NOME:       ___________________________________________ 
PERÍODO:  08 a 12 de junho de 2020. 

 
Olá galerinha!!! Vamos começar mais uma semana de estudos 
mergulhando nos contos de aventuras. Para início de conversa, leia 
com atenção o texto a seguir:  

 
ATIVIDADE 1 – 08 DE JUNHO DE 2020 

 
 

A CAVERNA DO GIGANTE CICLOPE 
 

Ulisses e seus homens desembarcaram na ilha de Sicília e por ali 
vaguearam até que encontraram uma enorme caverna, onde havia 
grandes talhas de leite e outros sinais de ser habitada. Era, na 
verdade, a casa de um daqueles gigantes fabulosos que existiam na 
imaginação do povo.  

O gigante chamava-se Polifemo, e seria difícil imaginar monstro mais 
feio e mais cruel. Tinha só um olho, no meio da testa. Era o chefe de 
uma raça de gigantes chamados ciclopes, todos com um só olho, 
como ele.  

Ulisses e os seus estavam essa tarde à espera, na caverna, quando o 
gigante chegou levando adiante de si um rebanho de carneiros 
gigantescos e arrastando, até a entrada da caverna, um penedo de tal 
tamanho que vinte homens não o poderiam deslocar.  

Ulisses avançou para ele e, oferecendo um odre de vinho, pediu 
misericórdia para si e para seus companheiros. O gigante bebeu o 
vinho e gostou muito dele. Prometeu a Ulisses uma dádiva em troca da 
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sua, mas como logo a seguir tratou de comer dois dos gregos, era bem 
claro que não havia misericórdia a esperar daquele monstro.  

Polifemo pediu então a Ulisses que lhe dissesse o seu nome, mas o 
príncipe esperto demais, assim respondeu: “Ninguém é o meu nome. 
Desde a infância, que o tenho, e por ele me tratam meus pais e meus 
amigos”.  

E o gigante disse: “Bem, recebe então a dádiva prometida, o bem que 
te faz a minha hospitalidade. Quando todos os teus tiverem sentido a 
minha força, Ninguém será o último que comerei”.  

Passaram-se seis dias de terror, e cada dia o gigante comia dois 
homens da comitiva de Ulisses, antes que o príncipe astuto 
descobrisse maneira de escapar. Na sétima noite, quando Polifemo 
estava estendido a dormir no chão, Ulisses afiou um grande pau e, 
ajudado pelos seus homens, enfiou-o pelo olho do gigante, cujos 
rugidos de dor acordaram outros habitantes fabulosos da ilha, mas 
esses não podiam entrar por causa da pedra que lhes vedava o 
acesso. Por isso gritaram de fora ao seu chefe, perguntando o que o 
estaria magoando, e ele lá de dentro respondeu:  

“Amigos, Ninguém me mata. Ninguém, na hora do meu sono, me 
oprime com um poder feito de astúcia”.  

E a isto responderam eles: “Se ninguém te magoa, mas só a mão 
divina, não tens remédio senão resignar-te”.  

Depois foram embora e deixaram-no. Mas, nem todos juntos, eram os 
gregos capazes de afastar a pedra, e por isso tiveram de esperar a 
madrugada, quando o gigante, agora cego, empurrava para o lado a 
pedra para que o rebanho dos seus grandes carneiros pudesse sair.  

Ele próprio sentou-se à entrada, para evitar que os gregos fugissem. 
Mas Ulisses, com a sua astúcia, tinha previsto isto, e fez que cada um 
dos seus homens fosse atado contra a barriga de um carneiro, de 
modo que os animais, ao passarem a porta, levaram todos os gregos 
para fora.  

Ulisses e os tripulantes escaparam para os navios e assim acabou 
uma das suas maravilhosas aventuras.  

FONTE: NOSSA REDE-CADERNO DO ALUNO, LÍNGUA PORTUGUESA, 4º ANO, P.72.  
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ATIVIDADE 2 – 09 DE JUNHO DE 2020 
 
A partir da leitura do texto, responda as questões abaixo:  
 
1) Podemos considerar o texto como:  

(   ) uma fábula;    (   ) uma notícia;       (   ) um conto de aventuras. 
 
2) Quais são os personagens do texto? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
3) Como é chamado o Gigante? Quais as suas características? 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

4) O que Ulisses respondeu a Polifemo, quando perguntou o seu 
nome? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

5) Como Ulisses conseguiu escapar do gigante Ciclope? Quais 
foram as suas armas para vencê-lo? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

6) Você gostou do conto “Na Caverna do Gigante”? Como você 
faria para recontar o final da história?  Escreva a sua versão final. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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ATIVIDADE 3 – 10 DE JUNHO DE 2020 

 
O texto “Na Caverna do Gigante Ciclope” começa narrando que 

Ulisses e seus homens desembarcaram em uma ilha. Você sabia 
que a cidade de Salvador também é composta por ilhas? São elas 
Ilha de Maré, Ilha dos Frades e Ilha de Bom Jesus dos Passos.  
 
7) Assinale abaixo as alternativas que apresentam características 
de uma ilha: 
 
(   ) Principal acesso por transporte marítimo.  

(   ) As moradias em sua maioria são de altos prédios.  
(   ) Economia baseada em pesca e agricultura.  
(   ) Presença de grandes indústrias.  
(   ) Grande foco para lazer e turismo.  
 

8) A cidade de Salvador apresenta uma forte vocação turística. 

Além das ilhas, quais outros espaços você conhece na cidade e 

que indicaria para um turista visitar?     

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

9) Escolha um dos espaços que você indicou e escreva um pouco 

sobre ele: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ATIVIDADE 4 – 11 DE JUNHO DE 2020 
 

“As praias da Barra são conhecidas por sua diversidade de público, por ter o 
Museu Náutico – mais conhecido como Farol da Barra – e por ser o circuito 
mais famoso do Carnaval de Salvador. A orla é tomada de esportistas na 
ciclovia andando de bicicleta, correndo, caminhando, andando de skate ou de 
patins. Nas areias tem ambulantes credenciados que vendem do queijo 
coalho ao picolé “capelinha”, tradicional por aqui. Também tem serviços de 
aluguel de guarda-sol e cadeiras.” 
FONTE: https://www.salvadordabahia.com/experiencias/praia-do-farol-da-barra   

 
 
Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que circulam 
em cada um dos espaços citados acima? Com a ajuda de um 
familiar, responda:  
 
10) Para cada espaço em Salvador, assinale os locais em que mais 
se concentram turistas ou moradores de Salvador:  

Espaços em Salvador  Turistas Moradores de 
Salvador 

Museu Náutico    

Mercado informal de 
produtos  

  

Praias da Barra    

 
11) Em quais espaços está concentrada a maioria dos moradores 
de Salvador?  
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
12) Que fatores você considera importantes para essa 
concentração?  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

https://www.salvadordabahia.com/experiencias/praia-do-farol-da-barra
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ATIVIDADE 5 – 12 DE JUNHO DE 2020 
 

No texto “Na Caverna do Gigante Ciclope”, Ulisses e seus homens, 

vaguearam até encontrar uma enorme caverna. 

No começo da história da escrita do Sistema de Numeração Egípcio Indo-

Arábico, o homem utilizava a caverna para fazer desenhos e outras 

marcações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: www.mundoeducacao.uol.com.br   

13) Com base nos números representados acima, descubra o valor de cada 

símbolo egípcio. Depois escreva no espaço correspondente. 

SÍMBOLO EGÍPCIO VALOR 

| | | | | |  

∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩ ∩  

 
 

 
 

 
 

 

 14) Os algarismos romanos também são um sistema de representação 

de números que usam as letras do alfabeto romano. Escreva os numerais a 

seguir utilizando os símbolos romanos.  

  27 _______  48 _______  76 _______ 189 _______ 251 _______ 
 

15) Estou lendo o capítulo LVII de um livro que tem contos de aventuras. 

Marque um X no número arábico correspondente ao capítulo que estou 

lendo. 

                     (   ) 53           (   ) 57            (    ) 67              (    ) 77 

http://www.mundoeducacao.uol.com.br/
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