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  Língua Portuguesa  

Em  seu caderno  registre  o  cabeçalho e   a  Página/  Páginas   do  livro  trabalhada  (as).  

 

Livro de  Língua Portuguesa  Ápis- 4º ano.Página 27. Interpretação  de  textos através  de  leitura  colaborativa  

Comparar  texto  em prosa e  em verso.Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  correções  através  de vídeos ,  

áudios e ou chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

  Matemática 

Em  seu caderno  registre  o  cabeçalho e   a  Página/  Páginas   do  livro  trabalhada  (as).  

  

Livro  de  Matemática-  Nosso  livro de  Matemática- 4º ano  páginas  -22  e 23 . Ordem  em  escala  ascendente. Resolução  

de  situações  problemas . Interação  via   

  

 

História  

Em  seu caderno  registre  o  cabeçalho e   a  Página/  Páginas   do  livro  trabalhada  (as).  

 

Livro  Interdisciplinar  Ápis -4º  ano – 
  Organizando o  espaço  e os grupos sociais e o  trabalho .41 e 42.  Responder  no livro. 
Atividades   Complementares -  Leia  a  matéria sobre   agricultura  em Ribeirão pires. 
  O  que é  Cinturão  verde ? Resgate   prévio Leitura  de  textos informativos . 
PESQUISA -Pesquise em  sites- O que é agricultura  de  subsistência ? 
 
Paginas  Interação  via  wahtsApp,  proporcionando  correções  através  de vídeos ,  áudios e ou 

chamadas  de  vídeos .( Google Meet). 

TEXTO _1 



 

 

 

Agricultura: Veja produção agrícola e 

área plantada por cidade do Brasil - 

RIBEIRÃO PIRES, SP 
A pesquisa mostra o valor da produção agrícola, área plantada, área 
colhida, produtividade por hectare e percentual da área territorial com 

plantação por município do país e por tipo de lavoura 
 

  

O levantamento foi elaborado a partir dos dados disponibilizados pelo Ipea - Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, que, por sua vez, utiliza fontes do IBGE. 
 
A pesquisa permite consultar o valor da produção agrícola, área plantada, área colhida, 
produtividade por hectare e percentual da área territorial com plantação por município e 

por tipo de lavoura: soja, cana-de-açúcar, milho, café, mandioca, arroz, laranja, feijão, 
algodão, banana, fumo, batata inglesa, tomate, trigo, uva, cebola, cacau, amendoim e 
pimenta do reino. 
 
Para comparar os números da produção agrícola no seu município com os números de 

outros municípios, utilize o filtro (Filtre sua busca) abaixo e à esquerda. 
 

 

  

 Despask- O  mundo  das  cidades através  de  gráficos  e mapas . 

 

 

TEXTO  _2 

 

Região Metropolitana de São Paulo 
Instituído como Reserva da Biosfera, espaço incentiva qualidade de vida da população 

imprimir 

Mapa da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo (RBCV), (Foto: Divulgação) 

Cinturão Verde é uma área verde de preservação, responsável pela qualidade de vida da população que habita seu 

entorno. Além de abrigar os mananciais que abastecem a cidade e as cabeceiras e afluentes dos rios que cortam a 

área urbana, esse espaço estabiliza o clima. O cinturão auxilia na recuperação atmosférica filtrando o ar poluído, 

abriga grande biodiversidade de espécies, protege os solos de áreas vulneráveis, garante parte da segurança alimentar 

http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2011/12/saiba-o-que-e-o-cinturao-verde-da-regiao-metropolitana-de-sao-paulo.html


 

 

 

das cidades, constitui reserva do patrimônio cultural, apresenta forte potencial para novas descobertas científicas e 

estimula as atividades auto-sustentáreis. 

Instituído como Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (RBCV), o paulista é formado por 

39 municípios da Região Metropolitana e atualmente é coordenado pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado. 

 

 

 

CINTURÃO - O VERDE MAR DE SÃO PAULO 
rev 82 - novembro 2004 

 

Revista  -Rural. 

Desenhe  em seu  caderno  a  Bandeira  de  Ribeirão  Pires . 

      Atualmente, quase o total desta produção é responsável pelo abastecimento de CEASAS (Centrais de 
Abastecimento), feiras livres e mercados, não só do estado de São Paulo, como também de outros 
estados. 

Na região leste da cidade de São Paulo, o Cinturão Verde é formado pelos municípios de Arujá, Biritiba, 
Guararema, Mogi das Cruzes, Salesopólis, Santa Isabel e Suzano, entre outras cidades. Segundo o 
engenheiro agrônomo Roberto Teruo, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) de Mogi 
das Cruzes, na região há um grande destaque para a produção de flores, folhosas e maçarias (produtos 
vendidos em maço), tais como salsinha, cebolinha e coentro, entre outros. Ainda segundo ele, o 
município de Mogi e região é um dos maiores produtores de hortaliças e frutas do Brasil. A região é 
considerada a maior produtora nacional de cogumelos comestíveis, além de ser a capital do caqui e da 
nêspera. 

O clima fresco e ameno, devido à alta altitude, favorece o desenvolvimento de verduras na região e 
garante uma maior qualidade nos produtos. Porém, há um problema que a região vem enfrentando nos 
últimos tempos por ser uma área de proteção de mananciais. A construção de reservatórios esta 
aumentando a umidade relativa do ar e com isso aumenta a proliferação de fungos e bactérias nas 
plantações. O clima está mais favorável a manifestação de doenças e os produtores estão tendo que 
enfrentar este problema. 



 

 

 

 


