
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 7 de

19 a 23 de
abril

Professor: Lucilene Sena Data: 23/4/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: INTERDISCIPLINAR,
história, Geografia e Ciências

Entrega: Diariamente via whatsapp da
professora.

ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR

Sexta- Feira

23/4

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de História: Descobrimento do Brasil. Geografia e Ciências,
pontos cardeais e elementos da paisagem.

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

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades
referente a aula do dia anterior.

3º História do descobrimento do Brasil.
Leia o texto abaixo, e registre-o em seu caderno.



4° Registre e responda as questões em seu caderno.



Ciências e Geografia

5° Ilustre a cena em seu caderno e descreva a localização dos pontos
cardeais.

6° Complete as frases com a localização correta de cada elemento da paisagem, e após

reescreva as frases substituindo os desenhos pelas palavras.



7° OBSERVE AS PLANTAS ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES.



8º  MARQUE  “V” NAS ALTERNATIVAS VERDADEIRAS E “F” NAS
ALTERNATIVAS FALSAS.

9° Leia as alternativas e faça a associação correta.



ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 7 de

19 a 23 de
abril

Professor: Lucilene Sena Data: 23/4/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: SOCIOEMOCIONAL Entrega: Diariamente via whatsapp da
professora.

ATIVIDADES SOCIOEMOCIONAL

Sexta- Feira

23/4

DANÇA DAS CADEIRAS

IDADE: Todas.
Objetivos: Atenção, agilidade.
MATERIAL: Cadeira, aparelho de som.
Formação: Cadeiras em fileiras aos pares, umas de costas para as outras.
Organização: O número de cadeiras será uma a menos do que o número de
participantes.
Execução: ao som da música, os participantes contornarão as cadeiras.

Quando esta parar, todos procurarão sentar-se. O que sobrar sairá fora e
retira-se uma cadeira. Vencerá o último a sentar.


