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1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades em seu caderno (seguindo o 
exemplo que já consta em seu caderno). 

 

Retomaremos com as atividades do livro didático 
INTERDISCIPLINAR ÁPIS. Páginas 18 até 23. No livro INTERDISCIPLINAR 
ÁPIS  teremos as 3 disciplinas: GEOGRAFIA, HISTÓRIA E CIÊNCIAS  

 

Páginas: 18 e 19 – Observe e leia com atenção as informações das páginas 
para responder as questões no próprio livro. Trabalharemos com as diversas 
formas de representação no espaço geográfico através de mapas com 
diferentes visões, frontal, vertical e oblíqua. 

Páginas: 20 até 23 – As atividades são relacionadas a observação e 
comparação quanto a posição e a altura de cada imagem e como esta foi 
representada. 

Na página 21 nos exercícios 3,4 e 5 deve-se utilizar os recursos que você tem 
disponível, não há necessidade de comprar nenhum material. 

Página 22 fazer a observação e leitura com atenção para responder as 
questões que constam na página 23. 

Acesse os LINKS abaixo para obter explicações referente a matéria. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oQ9FgyJfQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WZSkxmDlBuo 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 
Nome do aluno:  Semana 2 de 

8 a 12 de 
março 

Professor: Lucilene Sena Data: 12/3/2021 Turma: 4º A 

Componente Curricular: INTERDISCIPLINAR 
 

Entrega: Diariamente via WHATSAPP da 

professora 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oQ9FgyJfQ
https://www.youtube.com/watch?v=WZSkxmDlBuo
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Fábulas 

As fábulas são pequenas histórias escritas com a intenção de transmitir 
algum ensinamento sobre a vida, ou o que se chama "lição de moral".  

No final de muitas delas o autor coloca uma frase que resume a lição. 
 Você pode ter ouvido algumas dessas frases, que são bem conhecidas, 

como 

por exemplo: "Quem com ferro fere, com ferro será ferido". 
A maior parte das fábulas mostra situações típicas do dia – a - dia dos 

seres humanos, mas vividas por animais. 
ACESSE O LINK ABAIXO E ASSISTA. O Leão e o Rato + 6 Fábulas de 

Esopo.  

https://www.youtube.com/watch?v=vposoOTgIfU&t=261s 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA. 
Nome do aluno:  Semana 1 de 

8 a 12 de 
março 

Professor: Lucilene Sena Data: 12/3/2021 Turma: 4º A 

Componente Curricular: LEITURA / VÍDEO Entrega: *********** 

https://www.youtube.com/watch?v=vposoOTgIfU&t=261s

