
 
                          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 15/07/2020____ Quarta-feira 

Arte: Conteúdo: As formas das pinturas de Tarsila do Amaral 

Ler a página 29. 

Ler e responder a 30 e 31. 

 

Religião: Conteúdo: A paz se constrói com pequenas ações 

Página 23. 

 

Ciências: Conteúdo: Folha que me nutre e Da flor à semente_ Unidades 3 e 4 

Trabalho referente as unidades 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e  

Médio. 

Jandaia do Sul,15 de julho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação Bimestral de Ciências 

1) As plantas absorvem água e nutrientes so solo. No entanto, o alimento que nutre todos os 

órgãos da planta vem de onde? 

_____________________________________________________________ 

2) As plantas transformam a energia do sol, junto com alguns gasesdo ar e água, em alimento. 

Como é chamado esse processo? 

_____________________________________________________________ 

3) Relacione a primeira coluna com a segunda. 

1) Pecíolo      

2) Limbo 

3) Bainha  

(    ) É a parte alargada do pecíolo que prende a folha ao caule. 

(  ) É a região mais larga da folha, que geralmente contém nervuras , pequenos vasos pelos 

quais a seiva bruta e a seiva elaborada correm. 

(    ) É a haste que sustenta a folha para prendê- la ao caule. 

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

Alface                Arroz                          Hortelã                      Repolho                             Tomate                      

Abobrinha                         Rabanete    

  

 



 

 

5) Complete com as palavras do quadro. 

 

 

 

 

a) A planta produz seu alimento a partir da _______________________. 

b) O _______________________ é a região mais larga da folha e apresenta nervuras. 

c) A seiva__________________ leva água e sais minerais da raiz pelo caule até as folhas. 

d) A seiva _____________________ tem o alimento produzido pelas folhas e desce pelo 

caule até a raiz. 

e) A ___________________ é uma folha muito comum de ser ingerida em saladas. 

f)  O __________________ é a haste que sustenta a folha a partir de sua ligação como 

caule. 

g) As folhas do cacto são modificadas em ____________________. 

h) A ________________________é a região alargada que prende a folha ao caule. 

6) Qual é o órgão reprodutivo da planta? 

_____________________________________________________________ 

7) Relacione o nome com a definição correta. 

a) Estame 

b) Pétala 

c) Ovário 

(     ) Região feminina da flor. Guarda os óvulos. 

(     ) Folha colorida que envolve estames e ovário. 

(     ) Filamento masculino que produz pólen. 

 

Bainha                Espinhos                   Pecíolo                                    Alface        

Elaborada               Bruta                        Limbo                                Fotossíntese 



8) Circule o nome dos alimentos que são flores. Em seguida, desenhe- os no espaço abaixo. 

Brócolis                     Feijão                    Mandioca                    Couve-flor             Aspargo          

Alcachofra                          Jasmim 

 

 

 

 

 

 

 

9) Quais são as funções dos frutos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10) Complete com as palavras do quadro. 

 

 

a) O morcego é um importante animal__________________________. 

b) No desenvolvimento, o ______________________se transforma em semente, e o ovário 

se transforma em fruto. 

c) O mamão é um exemplo de planta com muitos óvulos e, portanto, muitas 

________________________ 

d) A semente pode germinar e dar origem a outra ___________________. 

e) O __________________ protege as sementes. 

f) O ________________________ é a estrutura que guarda o óvulo. 

g) A parte colorida da flor que atrai os polinizadores se chama_______________________. 

 

Pétala                    Ovário            Fruto              Planta                 Sementes       

Óvulo                         Polinizador    



 

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 14/07/2020____Terça-feira 

Arte 

Página 26 

Resposta pessoal. 

 

Página 27 

Tatu 

Taturana 

Sapo 

 

Página 28  

Resposta pessoal. 

 

Religião 

Página 22 

1) Provoque 

2) Motivos 

3) Fofoca 

4) Pavio 

5) Confusão 

6) Aborreça 

7) Perca 

8) Violência 

9) Ofensas 

10) Desvalorize 

 

 


