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Atividades referente ao dia 14/05/2020____ Quinta-feira 

Ciências: 2º Bimestre: Raiz que me apoia__ Unidade 1 

Observar as páginas 100 e 101 e responder o vasculhando ideias. 

Assistir a vídeo aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=SKPd7EcdjgQ 

 Responder a 102. 

Responder a 103. 

Página 104 para concluir a experiência vocês irão assistir a um vídeo aula que 

mostra de forma parecida o que irá acontecer com a flor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk5_DTDjGBU 

Responder a 106. 

 

Geografia___ 1º Bimestre___ Unidades 3: Conhecendo mapas e 

4: Entendendo mapas.  

 Trabalho de Geografia 

Pode ser feita na folha de papel almaço, copiada e respondida pelo aluno, com 

cabeçalho e nome completo ou impressa. 

Importante: Caso for fazer no papel almaço, na atividade 6 do mapa, 

coloque o nome do Estado e sua capital não precisa imprimir o mapa. No 

exercício 8 não precisa desenhar somente escrevam as respostas. 

Mas se for impressa faça como está pedindo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKPd7EcdjgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xk5_DTDjGBU


Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de maio de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia.                   4º Ano “A” 

                      Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação de Geografia 

1) Escreva o tipo de mapa que precisamos ter em cada uma das situações 

a seguir, utilize as palavras do quadro. 

  

 

a) Conhecer as divisas de determinado estado. 

____________________________________________________________ 

b) Conhecer a localização dos principais pontos turísticos de determinada 

localidade. 

_____________________________________________________________ 

c) Conhecer a localização de serras, rios e montanhas. 

_____________________________________________________________ 

2) Como podemos definir os mapas? Marque com um X a alternativa correta. 

a) (    ) Os mapas são conjuntos de partes separadas que formam um 

determinado local. 

b) (     )Os mapas são um conjunto de símbolos ( desenhos, linhas, cores, 

etc.) que representam, em dimensões reduzidas, partes da superfície 

terrestre. 

 

3) Associe: 

1) Mapa político 

2) Mapa físico 

3) Mapa turístico 

4) Mapa moderno 

(     ) É feito com em imagens de satélites, de radares ou fotografias aéreas. 

Mapa físico              Mapa político         Mapa turístico 



(     ) Além de representar divisões políticas e de apresentar características 

físicas, os mapas também podem ter finalidades turísticas. 

(     ) Apresentam características físicas de determinada área ou de algum 

território, como a localização de rios, mares, planaltos, serras, planícies etc. 

(      ) Apresenta informações sobre a divisão política do território, neste caso 

suas divisões estaduais e fronteiras com países vizinhos. 

4) Nos mapas é comum o uso de quê? 

_________________________________________________________ 

5) O que é escala? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6) Observe o mapa e responda as questões a seguir. 

 



7) Desenhe símbolos para representar:                      

a) Minas de diamantes                                   b) Um parque com aves 

  

 

 

 

 

 

c) Plantio de milho                                d) Preservação ambiental 

                                                               

 

 

 

 

 

 

8) Observe a planta de uma sala de aula e responda as perguntas. 

 

a) Quantos alunos cabem na sala de aula? 

_____________________________________________________________ 



b) Quantos armários há na sala de aula? 

____________________________________________________________ 

c) Em qual lado da sala está localizada a mesa do professor? 

_____________________________________________________________ 

d) Desenhe na planta mais objetos que existem nas salas de aulas e depois 

escreva-os nas linhas abaixo. 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Boa Avaliação Amores!!!!!!!!!! 
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Correção dos exercícios do dia 13/05/2020___ Quarta-feira 

Português 

Página 23 

1) As aves apresentam o corpo coberto por penas. Além disso, possuem 

bico, um par de patas e um par de asas. 

 

2) As aves podem ser encontradas nos mais diversos ambientes: florestas, 

desertos, e até mesmo nas regiões mais frias e congeladas do planeta. 

 

3) Pinguins e emas. 

 

4) Quanto ao bico, o formato varia muito, de acordo com o tipo de 

alimentação. O beija-flor, por exemplo, alimenta-se de substâncias 

encontradas dentro das flores, chamadas néctar. Assim, apresenta bico 

comprido e fino. Já as araras, que se alimentam, dentre outras coisas, 

de coquinhos e sementes muito duras, possuem bico curvo e muito 

forte. 

 

5) (X) Informativo 

 

6) (X) As aves e suas características. 
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1) Bate-papo 

2) Bate-papo 

3) a) As aves, encontradas nos mais diversos ambientes, apresentam o 

corpo coberto de penas. 



b)A presença de asas, além de outras estruturas, permite a capacidade 

de voar. 

c) O beija-flor se alimenta de uma substância, chamada néctar, 

encontrada dentro das flores. 

d) As aves, consideradas ovíparas, nascem a partir de ovos com casca. 
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4) a) Os cientistas querem salvá-la e, para isso, começaram a criá-la em 

cativeiro. 

b) A ararinha-azul, parente das araras, é um pouco menor que as 

espécies que estamos acostumados a ver e tem penas mais claras que 

suas primas, as araras-azuis. 

 

5) (X) repetições. 

Matemática 

Página 22 

1) Bate-papo. 

2) Arthur está em primeiro lugar, com 38.465 pontos. Todas as pontuações 

têm 3 dezenas de milhar, mas, ao comparar as unidades de milhar das 

pontuações, a de Arthur é maior. 

Página 23 

3) a) 38.465 

   -36.243 

    02.222 

R: Arthur fez 2.222 pontos a mais que Paulo. 

 

b) 38.465 

   -34.273 

    04.192 

R: Arthur conseguiu 4.192 pontos a mais que Jaqueline. 



4) 24.567 

+   18.346 

     42.913 

R: Arthur fez 42.913 pontos nas duas fases. 

5)  

 

Páginas 24 e 25 

Respostas pessoais. 

 

 


