
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 25

de 8 a 10 setembro.
Professor: Lucilene Sena Data: 10/9/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: INTERDISCIPLINAR:
HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS

Entrega: Diariamente via whats app da
professora.

ATIVIDADES INTERDISCIPLINAR

Sexta- Feira

10/9

Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Avaliação bimestral de história, geografia e ciências.
Atividades interdisciplinar: História: Independência do Brasil, Geografia e Ciências:
atividades econômicas.
Aula de Inglês com a professora Jéssica

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° GEOGRAFIA e CIÊNCIAS

LIVRO PÁGINAS 144 A 151

✔ DO CAMPO À CIDADE
✔ DA PRODUÇÃO AO CONSUMO
✔ A ATIVIDADES INDUSTRIAL

Páginas 144 a 146 - Leitura e observação das imagens, as questões são de resposta pessoal.

Páginas 147 a 151- leia atentamente os textos, observe as imagens e responda as questões no
próprio livro didático. Lembrando que se não houver espaço no livro, a resposta deverá ser
registrada no caderno.



HISTÓRIA

A Independência do Brasil

Reescreva a carta enigmática substituindo os desenhos pela palavra correta.



ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 25

de 8 a 10 setembro.
Professor: Lucilene Sena Data: 10/9/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: LEITURA Entrega: Diariamente via whats app da professora.

LEITURA

Sexta- Feira

10/9

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/o-setimo-gato/

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/o-setimo-gato/

