
 

ESCOLA MUNICIPAL  JOÃO MIDOLLA 

Nome do aluno: Data: 18/09/2020 Semana: 

14/09 a 18/9 Professor: Lucilene F Santos Sena Turma: 4 ano A 

Componentes Curriculares:  

INTERDISCIPLINAR 
Entregar: DIARIAMENTE 

 

17/09 sexta-feira   

ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR 

1º) Registrar o cabeçalho do dia 

2º) Registrar as informações no caderno 

Formas de relevo 
 

O relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre, um 
resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história 
geológica da Terra, que se encontra em constante dinamismo e transformação 
de todos os elementos que compõem e dão forma às paisagens.  

 

 

As três formas de relevo predominantes no Brasil são: 



Planaltos 
Também chamados de platôs, os planaltos são terrenos elevados e planos 
marcados por altitude acima de 300 metros e que predominam o desgaste 
erosivo. Quanto a isso, são classificados de acordo com formação geológica: 

 Planalto Sedimentar (formados por rochas sedimentares) 
 Planalto Cristalino (formados por rochas cristalinas) 
 Planalto Basáltico (formados por rochas vulcânicas) 

 
Planícies 
Terrenos planos com altitudes que não ultrapassam os 100 metros, nos quais 
predominam o processo de acumulação de sedimentos. Assim, podem ser: 

 Planície Costeira (constituídas pela ação do mar) 
 Planície Fluvial (constituídas pela ação de um rio) 
 Planície Lacustre (constituídas pela ação de um lago) 

 
Depressões 
Formadas pelo processo de erosão, as depressões são terrenos relativamente 
inclinados e possuem altitudes abaixo das áreas ao seu redor (de 100 a 500 
metros). 

São classificadas em: 

 Depressões Absolutas (localizadas abaixo do nível do mar) 
 Depressões Relativas (encontradas acima do nível do mar) 

 

3º ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR (APIS) 

O ESPAÇO NATURAL BRASILEIRO 

PÁGINA 64 E 65 LEITURA COM MUITA ATENÇÃO. O ESPAÇO 
NATURAL BRASILEIRO 

PÁGINAS 66 E 67 APÓS A LEITURA, RESPONDA AS QUESTÕES 1 até 
4 NO LIVRO DIDÁTICO. 

 
PÁGINAS 68 E 69 FAZER A LEITURA E RESPONDER AS QUESTÕES 

NO LIVRO DIDÁTICO.  
 
 

 

 

 

 

 


