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ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR

Sexta- Feira
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Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades Interdisciplinar: Retomando as atividades no livro Ápis Interdisciplinar.
História página 105 até 109, Geografia página 52 e 53, Ciências páginas 184 até
187.

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.

3° HISTÓRIA

Retomando as atividades no livro Ápis texto: Mudanças e conflitos

Leia com muita atenção o texto informativo abaixo.



Página: 105- Realize a leitura com atenção o texto mudanças e conflitos e o texto (Os indígenas e
a resistência á escravidão). As questões 1 e 2 deverão ter as respostas no caderno, pois não há
espaço para responder no livro.

Páginas: 106 e 107- Observe com muita atenção os mapas, leia as informações, faça as
comparações e responda as questões. Na atividade 1 exercícios a, b devem ter respostas no
caderno, pois não há espaço para responder no livro. As perguntas n° 2 e 3 podem ser registradas
no próprio livro.

Página: 108- Faça uma leitura com muita atenção para responder às questões a, b, c, as
respostas poderão ser registradas no próprio livro.

4°GEOGRAFIA

AS GRANDES REGIÕES
Regiões Brasileiras

As regiões do Brasil são as grandes divisões do território do país. Elas reúnem as
características físicas ou naturais, do relevo, do clima, da vegetação, da hidrografia, como
também das atividades econômicas.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), dividiu o país em cinco grandes
regiões: Região Nordeste / Região Norte / Região Centro-Oeste / Região Sudeste e
Região Sul.

https://www.todamateria.com.br/regiao-nordeste/
https://www.todamateria.com.br/regiao-norte/
https://www.todamateria.com.br/regiao-centro-oeste/
https://www.todamateria.com.br/regiao-sudeste/
https://www.todamateria.com.br/regiao-sul/


Região NORDESTE

A região Nordeste possui a maior costa litorânea do país.
Essa região é formada por 9 estados, são eles:

Maranhão (MA): capital São Luís
Piauí (PI): capital Teresina
Ceará (CE): capital Fortaleza
Rio Grande do Norte (RN): capital Natal
Paraíba (PB): capital João Pessoa
Pernambuco (PE): capital Recife
Alagoas (AL): capital Maceió
Sergipe (SE): capital Aracaju
Bahia (BA): capital Salvador

Região Norte

A região Norte ocupa uma área de 3 853 676,948 km2 sendo a maior das regiões brasileiras
fazendo fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana
Francesa. Essa região é formada por 7 estados, são eles:

Amazonas (AM): capital Manaus
Pará (PA): capital Belém
Acre (AC): capital Rio Branco
Rondônia (RO): capital Porto Velho
Tocantins (TO): capital Palmas
Amapá (AP): capital Macapá
Roraima (RR): capital Boa Vista

Região Centro-Oeste

A região Centro-Oeste é a única região brasileira que não é banhada pelo mar. Ela faz
fronteira com a Bolívia e o Paraguai, e sua localização permite ligação de fronteira com
todas as outras regiões brasileiras.
Essa região é formada por 3 estados e o Distrito Federal:

Mato Grosso (MT): capital Cuiabá
Goiás (GO): capital Goiana
Mato Grosso do Sul (MS): capital Campo Grande
Distrito Federal (DF): capital Brasília (capital de Brasil)

Significado da palavra distrito: Cidade dividida em municípios menores que, por sua vez, se subdividem em
bairros, também subordinados ao poder de sua prefeitura.

Fonte: https://www.dicio.com.br/distrito/

Região Sudeste
A região Sudeste é a segunda menor região brasileira em extensão territorial e a mais
desenvolvida economicamente. Além disso, é considerada a mais populosa das regiões,
abrigando 44% da população brasileira. Essa região é formada por 4 estados, são eles:

Minas Gerais (MG): capital Belo Horizonte
Espírito Santo (ES): capital Vitória
São Paulo (SP): capital São Paulo
Rio de Janeiro (RJ): capital Rio de Janeiro

https://www.dicio.com.br/distrito/


Região Sul

A região Sul é considerada a menor região brasileira. Essa região faz fronteira com o
Uruguai, Argentina e Paraguai e é formada por 3 estados, são eles:

Paraná (PR): capital Curitiba
Santa Catarina (SC): capital Florianópolis
Rio Grande do Sul (RS): capital Porto Alegre

LIVRO DIDÁTICO INTERDISCIPLINAR (APIS) páginas 52 e 53

AS GRANDES REGIÕES

PÁGINA: 52 - Diversidade regional, faça a leitura da letra da canção Aquarela brasileira e
responda às questões 1,2 e 3. As respostas deverão ser registradas no caderno e são respostas
pessoais.

PÁGINA: 53 - LEIA COM MUITA ATENÇÃO O TEXTO DA PÁGINA E OBSERVE O MAPA E A
LEGENDA. AS ATIVIDADES DEVERÃO TER AS RESPOSTAS NO CADERNO.
OBS: PARA RESPONDER O EXERCÍCIO Nº1 CONSTRUA EM SEU CADERNO O QUADRO QUE ESTÁ
ABAIXO DO MAPA. APÓS FAÇA A PESQUISA NO TEXTO QUE CONSTA ACIMA, OBSERVE A
LEGENDA DO MAPA E COMPLETE O QUADRO.
NO EXERCÍCIO N° 2 SERÁ RESPOSTA INDIVIDUAL E PESSOAL.

5° CIÊNCIAS

Cuidando do solo e de suas águas.

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS ABAIXO.



Página: 184 – Observe atentamente a imagem, leia o texto (Deslizamentos) e responda às
questões 1,2,3. As respostas deverão ser registradas no caderno, pois não há espaço no livro
para esse registro.

Página:185 - Leitura do texto ÁRES DE RISCO.

Páginas: 186 e 187- Leia atentamente o texto (Água, solo e erosão) e responda as questões A e
B do exercício n°1. Na questão n°2 faça em seu caderno a continuação da história do exercício 1.
A ilustração e a resposta são pessoais.
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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:

✔ Estimula a criatividade

✔ Favorece a aquisição de cultura

✔ Melhora a escrita

✔ Incentiva a imaginação

✔ Estimula atitudes éticas, entre outros. 

E a sugestão de hoje é.......

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/as-bonecas-da-vo-maria/

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/as-bonecas-da-vo-maria/

