
 
                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 
 

Atividades referente ao dia 03/07/2020____ Sexta-feira 

Ciências: Conteúdo: Da flor à semente___ Unidade 4 

Páginas 136 e 137___ Vasculhando ideias___ Resposta pessoal. 

Ler a 138 e 139. 

Ler e responder 140 e 141. 

 

Arte: Brincando com Portinari  

Observar a página 17. 

Página 18 não precisa fazer. 

Responder 19 e 20. 

 

História: Conteúdo: Um jeito de ser e de viver__ Unidade 1 e Formas de 

registro da cultura___ Unidade 2 

sustenta____ Unidade 2 

Trabalho referente as unidades 1 e 2 da apostila. 

Importante:  

 Caso for copiar o trabalho os desenhos não precisam ser feitos, coloque somente a 

resposta. 

 Os trabalhos serão todos entregues no Colégio assim que fizermos todos, tanto das 

unidades 1 e 2, como os das unidades 3 e 4. Combinaremos uma data para a entrega 

de todos. 

 As demais disciplinas acima faremos juntos na aula virtual. 

 

 

 



 

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

Jandaia do Sul, 03 de julho de 2020. 

 Professora: Solange Barbosa Garcia                     

         Aluno (a): __________________________________________4º Ano A 

Avaliação Mensal de História 

1) Festas e comemorações são aspectos do quê? 

a) Memória nacional 
b) Identidade cultural 
c) Memória internacional 

2) O que é cultura? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3) Complete: 

Há muito tempo, o ser humano registra o seu dia a dia, os fatos e suas ideias com a finalidade de 
preservar ________________________________________ 

4. A identidade cultural representa o jeito de viver, pensar, trabalhar, e se alimentar de um povo. 

Quais são as características culturais retratadas nessa pintura rupestre? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Aprecie as obras de arte e descreva o modo de vida das pessoas representadas. 

                                                                                                                                                                                                                       

_______________________________________                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 
 

__________________________________________ 

 

                                         

__________________________________________ 

     

 

                                         

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                 

5) Quais são as formas de registro que contribuem com o estudo da história? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6)  Em 1808, a família real portuguesa transferiu-se ao Rio de Janeiro, modificando a vida na 

capital do Brasil daquela época. Dentre essas transformações, podemos destacar  

a) a fundação da Biblioteca Nacional. 

b) a chegada de famílias italianas. 

c) a introdução da fotografia. 

d) o fim da produção de pinturas. 



 

a)                           COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
b)                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
c)                              
d)                             Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 

                                            CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 
 

Correção das atividades do dia 02/06/2020____ Quinta-feira 

 

Português 

Página 83 

 



Página 84 

 

 



Matemática 

Página 85 

1) Banheiros, quartos, carros etc. 

2) Para ver a parte de trás dos dentes, que é de difícil acesso. 

Página 87 

4) A diferença está no fato de que uma das imagens está invertida em relação à outra. 


