
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÂO VAYEGO DE CARVALHO 

Nome do aluno:          Semana 14 
Professor: Abigail, Claudia e Luciana Data: 08/06/2021    Turma: 4º ano A, B e C   
Componente Curricular: História Entrega: 09/06/2021 

Leia as informações com atenção: 

  Escreva o nome da matéria História e a data nas páginas do livro a ser estudadas.  

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora. 

Nesta aula, vamos iniciar um estudo sobre a contribuição dos povos indígenas e africanos para 
a formação do povo brasileiro e de sua cultura. 

          

Atualmente, grande parte dos indígenas está em áreas da Floresta Amazônica, e sua população 
é muito menor se comparada à da época da chegada dos portugueses 

                                     

- Assista ao vídeo: Cultura brasileira e identidade nacional https://youtu.be/0v583AwwIHw 

- Leia o texto no livro Interdisciplinar página 98, Povos das Américas e da África, depois 
responda as questões- 1 e 2 (com a ajuda da sua família). Depois leia o texto da página 99, 
O Brasil indígena, responda as questões 1. Na questão 2 você precisará fazer uma 
pequena pesquisa que pode ser no Google. 
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GEOGRAFIA 

Leia com atenção as instruções: 

 Escreva o nome da matéria, Geografia e a data, nas páginas do livro a ser usadas.  

 Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

 Qualquer dúvida, fale com sua professora. 

Na aula passada de Geografia, você aprendeu que o Brasil é um país que está dividido em 26 
estados e um Distrito Federal. E que os estados estão agrupados em cinco regiões: Norte, 
Nordeste, Sudeste, Centro- Oeste, e Sul. 

Nesta aula, vamos estudar um pouco sobre a região Sudeste e seus estados, dando 
continuidades a uma série de estudos sobre as regiões do Brasil, seus estados e capitais. 

   

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Agora é com você: 

Abra o livro Interdisciplinar nas páginas, 54 e 55, e responda as questões: 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 
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                       Região Sudeste 

Estados                  Capitais                       Siglas / UF 

São Paulo               São Paulo                       SP 

Rio De Janeiro        Rio De Janeiro                RJ 

Espírito Santo         Vitória                              ES 

Minas Gerais          Belo Horizonte                  BH 


