
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 19

de 26 a 30 de julho
Professor: Lucilene Sena Data: 30/7/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: INTERDISCIPLINAR,
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS.

Entrega: Diariamente via whats app da
professora.

ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR,

Sexta- Feira

30/7

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de História livro interdisciplinar  páginas 130 e 131, Geografia
relevos  e Ciências livro interdisciplinar  páginas 200 até 203

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

LEIA COM ATENÇÃO O TEXTO ABAIXO.



AGORA RESPONDA A QUESTÃO

NO TEXTO QUE VOCÊ ACABOU DE LER, SÃO CITADOS ALGUNS
ESTADOS QUE PERTENCEM ÀS REGIÕES BRASILEIRAS.

OS ESTADOS CITADOS NO TEXTO PERTENCEM A ?

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

A) (    ) PERTENCEM A REGIÃO NORTE APENAS.

B) (     ) PERTENCEM A REGIÃO CENTRO – OESTE E NORTE

C) (     ) PERTENCEM A REGIÃO CENTRO – OESTE, NORTE E NORDESTE

D) (     ) PERTENCEM A REGIÃO CENTRO – OESTE, NORTE, NORDESTE E SUDESTE.

Livro interdisciplinar  Ápis páginas 130 e 131

MINERADORES E TROPEIROS

Leia com bastante atenção o texto, observe as imagens e responda às
questões 1, 2, 3 e 4 no próprio livro didático.

4° GEOGRAFIA

O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada
superficial da Terra. Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta
diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características: algumas mais
altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, entre
outras feições.

    As principais formas de relevo são: planície, planalto, montanha, monte, morro,
serra, vale e ilha.

   Planície: É um terreno plano e mais ou menos baixo e plano.

   Planalto: É um terreno plano e mais elevado.

   Montanha: É uma grande elevação de terra.

   Monte: É uma elevação de terra menor que a montanha.

  Morro ou Colina: É uma pequena elevação de terra menor do que o monte e a
montanha.

   Serra:É um conjunto de montanhas.

   Vale: É a região mais baixa situada entre montanhas.

   Ilha: É uma porção de terra cercada de água por todos os lados.

ACESSE OS LINKS ABAIXO PARA OBTER MAIS EXPLICAÇÕES.

https://www.youtube.com/watch?v=cGLdXijA6u4

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

https://www.youtube.com/watch?v=cGLdXijA6u4
https://www.youtube.com/watch?v=nXeZOdwUSsk


Questões
  Agora consulte o texto “RELEVO” e responda as questões abaixo:

    1.O que é relevo?   

  a.( ) Relevo é o conjunto das diferentes formas de paisagem natural da superfície
terrestre.
   b.(   ) É um conjunto de montanhas.
   c.(   ) É uma porção de terra cercada de água por todos os lados.
   d.(   ) É a região mais baixa situada entre montanhas.
 
    2.Quais são as principais formas de relevo?    

    a.(   ) As principais formas de relevo são somente: planície, planalto, montanha,
porque monte, morro , serra, vale  e  ilha são formas secundárias.
  b.(  ) As principais formas de relevo são:planície, planalto, montanha, monte, morro,
serra, vale  e ilha.
  c.(  ) As principais formas de relevo são somente: montanha, monte, morro, porque
planície, planalto, serra, vale e ilha são formas secundárias.
  d.(  ) As principais formas de relevo são somente: serra, vale e ilha as demais formas
são secundárias.
 
    3.Dê o nome correto: 

    a.Pequena elevação de terra: Morro ou colina

    b.Terreno plano e mais elevado: ___________________________________________

    c.Terreno mais ou menos baixo e plano: _____________________________________

    d.Grande elevação de terra: ______________________________________________

    e.Região mais baixa entre montanhas: ______________________________________

    f.Conjunto de montanhas: ________________________________________________

    g.Elevação de terra menor que a montanha: _________________________________

    h.Pequena elevação de terra menor que o monte e a montanha.__________________

    i.Porção de terra cercada de água: _________________________________________

 

    4.A sua cidade apresenta qual tipo de relevo? 
_____________________________________________________________________
 

    5.Observe a imagem e identifique as formas de relevo: planalto, montanha, morro,
planície e vale.
 



 

5° CIÊNCIAS

LEIA COM ATENÇÃO OS TEXTOS COMPLEMENTARES



Livro interdisciplinar páginas 200 até 203.

Página 200: Leia atentamente o texto Misturas no dia a dia.

Página 201: Observe o quadro e complete as fichas utilizando as palavras que
constam neste quadro.

Página 202: observe com atenção as misturas , faça um quadro em seu caderno
e registre as misturas. OBS: siga o modelo do quadro que consta na página.

Página 203: A atividade desta página deverá ser realizada individualmente,
observe com atenção o que já consta no quadro, após, faça uma pesquisa de
recorte e cole nos espaços em branco. Leia as informações do rótulo e faça as
anotações necessárias. OBS: Vale desenhar também.
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SOCIOEMOCIONAL
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professora.

ATIVIDADE SOCIOEMOCIONAL

Sexta- Feira
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Um dos grandes desafios da educação é ensinar a leitura para os alunos,
mas ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler. Seja por prazer,
seja para estudar ou para se informar. A prática da leitura aprimora o vocabulário,
dinamiza o raciocínio, a interpretação.

A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos,
aprimora a escrita. O contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma
linha de pensamento.

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/a-flor-que-chegou/

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/a-flor-que-chegou/

