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Bom dia. Continuando com atividades baseadas no livro Ápis. Páginas 42 e 43 .

Assista ao link: https://youtu.be/nJWjTP71Jto- O que é crônica?

Após assistir ao vídeo, divirta-se realizando a leitura da Crônica: Comunicação (Luís
Fernando Veríssimo).

https://youtu.be/nJWjTP71Jto-
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O assunto hoje é localização com coordenadas, a Geolocalização, já praticamos nas
últimas semanas com a atividade da Malha quadriculada o conceito básico desta
importante ferramenta matemática. Assista o vídeo abaixo e entenda a sua
importância no nosso dia a dia.

https://www.youtube.com/watch?v=Pmux9SyeDms

Vamos então dar alguns passos sobre esse conceito:

Daniel comentou que planejar o crescimento de uma cidade significa projetar ruas e
avenidas, fazer previsões sobre a água e esgoto, transporte coletivo, espaços verdes, etc.
Explicou que algumas cidades brasileiras foram planejadas e outras cresceram
desordenadamente (isso será assunto de  futuras aulas de Geografia.)

No desenho abaixo, as ruas de um trecho de uma cidade estão indicadas por letras
minúsculas e as avenidas por números. A escola está representada pelo ponto “E” e fica
na esquina da rua c com a rua 4 .

Podemos, então, combinar que as coordenadas da Escola são E(c,4)



1 - Escreva as coordenadas cartesianas destes outros prédios indicados por uma letra
maiúscula que os representa:

a) Hospital (H): ___________________
b) Supermercado (S): ______________
c) Prefeitura (P): _____________________
d) Casa (C): ________________________
e) Banco (B): _______________________
f) Farmácia (F): _____________________
g) Rodoviária ®: _____________________

2 - Agora, observe o  Parque de Diversões representado abaixo. Assinale a alternativa
que mostra a localização do carrossel

(A) N3
(B) P3

(C) N2
(D) P1

3 - Considerando a indicação “horizontal/vertical” das coordenadas da planta de um
clube desenhada em uma malha quadriculada, representada pela imagem abaixo,
observe e localize o que se pede:



a) Quais partes do Clube que estão nas coordenadas abaixo?
● (1;4) - ___________________________
● (2;1) = ___________________________
● (3;5) = ___________________________

b) Dê as coordenadas cartesianas de:
● Vestuário Masculino=   (___;___)
● Quadra de Tênis = (___;___)

Para completar a diversão entre no link abaixo e treine a localização em  coordenadas

cartesianas, importante conceito que faz parte do nosso dia a dia.

https://br.ixl.com/math/4-ano/localize-objetos-em-um-plano-de-coordenadas

Algumas dessas atividades são do seu livro didático “Nosso livro de Matemática”, página 30, se

preferir pode resolver no próprio livro, e enviar foto no Classroom.

https://br.ixl.com/math/4-ano/localize-objetos-em-um-plano-de-coordenadas
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Bom dia!

Continuando a aula anterior, hoje vamos estudar a página 68 do livro interdisciplinar.
Leia com atenção o texto, observe os mapas e depois responda às questões.

MIGRAÇÕES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Chamamos de migração o deslocamento da população de uma região para outra
dentro de um mesmo país ou de um país para outro. A pessoa que migra recebe o
nome de migrante.

· O deslocamento de pessoas dentro de um país recebe o nome de migração
interna.

· O deslocamento de pessoas de um país para outro é a migração internacional.

· A saída de pessoas de um país  ou região denomina-se emigração.

· A entrada de pessoas em outro país ou região chama-se imigração.

· Uma pessoa africana, por exemplo, que veio morar no Brasil é um emigrante na
África e um imigrante no Brasil.

Nos mapas a seguir, as setas indicam o deslocamento das pessoas de um lugar a
outro no país. Quanto mais grossa é a seta, maior é o número de pessoas que saíram



da região. Observe.

1- Quais são as duas regiões de onde mais saíram migrantes:

a) De 1950 a 1970?  ___________________________________________

b) De 1970 a 1990?  ___________________________________________

2- Que estado recebeu mais migrantes nesses dois períodos?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nosso livro Interdisciplinar. 5º ano: ensino fundamental: anos iniciais: Ciências, Geografia e
História/ Rogerio G. Nigro, Maria Elena Simielli, Anna Maria Charlier -2ª ed. - São Paulo -
Editora Ática - 2017. p.68..


