
 
                          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 02/07/2020____ Quinta-feira 

Português: Conteúdo: Regras para conviver____ Unidade 4 

Ler e responder as páginas 83 e 84. 

 

Matemática: Conteúdo Por trás do espelho___ Unidade 4 

Ler e responder a 85. 

Ler 86. 

Responder a 87. 

 

Ciências: Conteúdo: Raiz que me apoia___ Unidade 1 e Caule que me 

sustenta____ Unidade 2 

Trabalho referente as unidades 1 e 2 da apostila. 

Importante:  

 Caso for copiar o trabalho o desenho da árvore pode ser feito do jeito do aluno. 

 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, 02 de julho de 2020. 

 Professora: Solange Barbosa Garcia                     

 Aluno (a): ____________________________________ 4º Ano A 

Avaliação Mensal de Ciências 

1) Qual é o órgão da planta responsável por absorver água e sais minerais do solo, para distribuí-
los para todas as partes das plantas? 

_____________________________________________________________ 

2) Em que local do ambiente se encontram a água e os sais minerais que a planta absorve? 

_____________________________________________________________ 

3) Complete com as palavras do quadro. 

 

 

 

a) Plantas ______________________ se alimentam de nutrientes de outras plantas. 

b) As ________________________________ são exemplos de plantas epífitas. 

c) O cipó- chumbo tem raízes __________________________. 

d) A batata-doce é um exemplo de raiz __________________________ comestível. 

e) O mangue- preto tem _____________________________nas raízes que ajudam a planta a 

respirar. 

f) Raízes ________________________________ajudam a planta a se fixar em outras 

plantas. 

g) A vitória-régia vive na água e tem raízes _______________________. 

h) Raízes ___________________________ ficam embaixo da terra. 

 

 

4) Associe a primeira coluna com a segunda. 

subterrâneas               aquáticas              aéreas                pneumatóforos             

tuberoso                    sugadores              orquídeas                   parasitas 



A- Entrenós                          (   ) São as estruturas responsáveis pelo                      

B- Nós                                 crescimento em altura das  

C- Gemas Laterais              (    ) Formam novos ramos, flores ou folhas. 

D- Gemas apicais                (    ) Regiões onde as folhas ou novos brotos                                       

                                                                    laterais são formados. 

                                                  (   ) São as regiões do caule entre essas gemas. 

5) Observe a árvore abaixo e numere suas partes. 

 

 

 

 

 

 



6) Circule abaixo o nome de alimentos que são caules. Em seguida, desenhe-os no espaço 

abaixo. 

Alho                      Broto de bambu                    Mandioca                        Batata-doce                

Aspargo                  Abobrinha                 Rabanete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

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 01/06/2020____ Quarta-feira 

Português  

Página 81 

1) (X) Texto instrucional. 

2) Instruir os leitores, orientá-los a fazer algo. 

3) Um quadrinho, que se chama marcador e serve para separar cada instrução do texto. 

4) Quer dizer saber ouvir opiniões diferentes e manifestar-se de maneira educada, sem alterar 

o tom de voz nem usar palavras que possam ser ofensivas ao outro. 

Página 82 

5) 1º imagem: Apresentar exame médico; usar trajes de banho, não é permitido a presença 

de animais; é proibido a frequência ou permanência de crianças menores de 10 anos 

desacompanhadas dos responsáveis. 

2º imagem: Deixar seus objetos pessoais no guarda-volumes; é proibido portar bebidas ou 

comidas; proibido dobrar e marcar páginas de livros; manter silêncio. 

6) Resposta pessoal. 

7) Resposta pessoa. 

Matemática  

Página 82 

1) Resposta pessoal. 

2) Resposta pessoal. 
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Página 84 

 

 

 


