
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 8 de

26 a 30 de
abril

Professor: Lucilene Sena Data: 30/4/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular:INTERDISCIPLINAR
História, Geografia e Ciências.

Entrega: Diariamente via whatsapp da
professora.

ATIVIDADES DE INTERDISCIPLINAR

Sexta- Feira

30 /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, Geografia e Ciências

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 ATIVIDADES DE HISTÓRIA NO LIVRO DIDÁTICO.

Retomando o livro didático interdisciplinar Ápis nas páginas: 94 até 97 Será realizada a leitura
do texto: Muitos povos, uma terra. As atividades poderão ser respondidas no próprio livro.

Lembre-se de registrar a data na parte superior do livro, assim ficará mais fácil quando
necessitar fazer alguma pesquisa.

Página: 94 – Faça uma leitura atenta do texto Muitos povos, uma terra.

Página: 95- Realizar uma pesquisa utilizando as ferramentas que tiver disponível para
preencher o quadro do exercício nº1. As respostas poderão ser no próprio livro.

Páginas: 96 e 97 - Leia atentamente todas as informações que constam nas páginas, observe os
mapas e todos os detalhes que constam neles para responder às questões 1,2,3 e 4. As
respostas poderão ser no próprio livro.

4º RETOMANDO AS ATIVIDADES DE GEOGRAFIA COM AS DIFERENTES ATIVIDADES

ECONÔMICAS.

REGISTRE E LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO.



SIGNIFICADO DA PALAVRA ORIUNDO: Natural de; que tem sua origem em; que provém de;

que tem determinada proveniência; procedente, originário, proveniente.

Páginas 44 e 45- com base na leitura da atividade n° 6, respondas as questões das letras A até F
da página 47, na atividade da letra E, faça a ilustração seguindo as características que estão
descritas no texto.

5º Ciências

RETOMADA DAS ATIVIDADES COM CADEIA ALIMENTAR

REGISTRE E LEIA O TEXTO COM MUITA ATENÇÃO.





6º OBSERVE COM ATENÇÃO E DESCUBRA A MENSAGEM SECRETA.
OBS: REGISTRE-A EM SEU CADERNO.



ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 8 de

03  a 07 de
maio

Professor: Lucilene Sena Data: 07/05/2021 Turma: 4º A

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

ATIVIDADES  SOCIOEMOCIONAL

Sexta- Feira

07 /05

Leitura

Para as crianças, aprender a ler é um momento que marca o início de novas

descobertas e possibilidades. Por isso é fundamental que a escola, em conjunto com a família,

incentive o hábito da leitura nas crianças. A leitura também contribui para melhorias no

vocabulário, na fala e no rendimento escolar.

Outros benefícios da leitura para as crianças:

1. Estimula a criatividade
2. Favorece a aquisição de cultura
3. Melhora a escrita
4. Incentiva a imaginação
5. Estimula atitudes éticas, entre outros. 

E a sugestão de hoje é.......

Acesse o link abaixo para realizar a sua leitura.

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/super-protetores
/

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/super-protetores/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/super-protetores/

