
                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
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Atividades referente ao dia 10/06/2020____ Quarta-feira 

Ciências: Conteúdo: Caule que me sustenta____ Unidade 2 

Ler e responder a página 118. 

Página 119___ Experiência____(Critério do aluno) 

Responder a 120, 121, 122 e 123. 

 

Matemática: Conteúdo: Papel e calculadora para quê?___ Unidade 3 

Página 62___ Ler e responder. 

Continhas de multiplicação para copiar e resolver no caderno de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividades para serem copiadas e respondidas no caderno de matemática. 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 10 de junho de 2020. 

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

 Aluno (a): ___________________________________________ 

Atividades para serem copiadas e respondidas no caderno de matemática. 
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                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
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Correção das atividades do dia 09/06/2020____ Terça-feira 

 

Português 

Página 58 

1) Entrevista é uma conversa entre entrevistador e entrevistado. Essa conversa pode ser 

gravada ou anotada e, depois, editada para ser transformada em texto escrito. 

 

2) É Joyce Kornbluh, neta de Monteiro Lobato; com o marido, ela administra o legado do avô, 

liberando suas obras para peças, filmes, programas, reedições etc. 

 

3) Explicar aos leitores quem é a entrevistada e qual o objetivo da entrevista. 

 

4) (X) Vida pessoal da entrevistada. 

 

(X) Relação da entrevistada com o avô Monteiro Lobato. 

 

5) a) Uma antiga, feita por Tatiana Belinky, e outra atual, feita pela Rede Globo. 
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b) Ela considera a adaptação antiga melhor. A de hoje, segundo ela, parece novela. 

 

6) As letras das palavras das perguntas são mais grossas, esse recurso é chamado de 

negrito. 

 

7) Sim, porque a leitura fica mais dinâmica e clara com a separação entre as falas do 

entrevistador e as do entrevistado. 
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8) A informação “risos” garante ao texto características de oralidade. A indicação entre 

parênteses registra a reação da entrevistada, não uma fala. 

 



9) A informação foi inserida para explicar a frase que antecede: “Esses quadros que você vê 

ai”. Ao ler o texto não é possível observar o local ao qual a neta de Monteiro Lobato se 

refere, por isso a informação, para melhor compreensão da entrevista. 

 

10) Resposta pessoal. 

 

11) Resposta pessoal. 

 

 

 

Geografia 

Página 183 

1) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 
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a)  

 

b) Centro-oeste. 

c) Nordeste. 

 

Página 186 

1) Desemprego, oportunidade para entrar no mercado de trabalho, baixa renda, qualidade de 

vida, pobreza, questões de saúde, desastres naturais. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

3) Resposta pessoal. 

 



4) Resposta pessoal. 

 

5)  
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6) Resposta pessoal. 

7) Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


