
 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

1- Municípios direções e limites: Livro de 

Geografia página 72 e 73, observe a ilustração 

de parte de um município e faça as atividades.  

 

2- Abra o seu livro de Geografia na página 18 e 

observe o mapa das regiões do Brasil, pinte o 

mapa ao lado de acordo com a legenda e 

modelo da página 18. 



Português  

Adjetivos:  São palavras que caracterizam um substantivo, 

dando uma qualidade, característica, aspecto ou estado. 

 

 

 



 
 

 



Adjetivos pátrios: caracterizam pessoas ou coisas conforme 

as origens, cidades, estados, países e regiões.   

Atividade: Escreva o adjetivo pátrio de cada Estado Brasileiro.

 

 



CIÊNCIAS  

Fenômenos naturais 

Fenômenos naturais são todos os 
episódios da natureza. O Clima: chuva, o 
sol, o vento.  A metamorfose de uma 
borboleta, o crescimento de uma planta, 
os tornados, os deslizamentos de terra, 
as avalanches, e assim por diante.  

Os fenômenos naturais podem ser lindos, raros e um tanto estranhos. 
Aliás, eles estão por todo o planeta. 

Alguns exemplos: 

VULCÕES: 

 São estruturas geológicas através das 
quais substâncias do interior da terra 
são expelidas por uma abertura. Assim, 
expele magma, cinzas e gazes. Aliás, 
um vulcão em erupção é um dos 
fenômenos naturais mais fascinantes e 
também assustador. 

NEVE: A neve é um fenômeno natural 
capaz de formar paisagens tempo 
fascinantes. Acontece quando a 
temperatura está muito baixa.  

 

Raios: Os raios são uma descarga de 

energia, que vem das nuvens e é 

lançada na terra. Logo, é capaz de 

gerar grandes estragos, como abrir 

valas no chão. 

Terremotos: muito temido pelo 

homem, capaz de destruir cidades 

inteiras.  Além dos tremores, o 

terremoto pode abrir fendas na terra. 

 

TSUNAMIS: Originado por erupção 

vulcânica, terremoto ou outro evento 

natural, que provoca um movimento de 

água. Assim forma uma onda que pode 

se movimentar por milhares de 

quilômetros transformando-se em uma 

onda gigante. 

 

ARCO ÌRIS:O arco-íris é um dos 

fenômenos naturais mais bonitos que 

o ser humano pode presenciar. Surge 

quando o Sol ilumina a umidade 

suspensa no ar, após uma chuvarada, 

por exemplo. Quando um raio bate na 

borda de uma gotinha de água ou de 

vapor, a luz branca do Sol é desviada 

e se decompõe nas sete cores que 

compõem seu espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e 

violeta.  

RESPONDE: 

1- O que são os fenômenos naturais? 

 

 

2- Cite alguns fenômenos naturais que você já tenha presenciado: 

 

3- Qual fenômeno natural chama mais a sua atenção e por quê?  

 

https://conhecimentocientifico.r7.com/avalanche-o-que-e/
https://segredosdomundo.r7.com/flocos-de-neve/


 

Nos noticiários de televisão, nos jornais diariamente somos informados 

sobre as condições do tempo: ensolarado, chuvoso encoberto, frio, 

nevoeiro, neve e geada. Essas alterações no tempo meteorológico 

influenciam a vida das pessoas. 

Alertam para: fortes chuvas, enchentes, períodos de seca, 

previsão de frio e calor, geadas, ventos, etc. 



 

Atividade de Matemática 

 

Livro de Matemática 

 

Página – 46 e 47 ( Realizar a leitura); 

Página- 48 - Atividades 1, 2, 3 e 4. 

Página -49 – Atividade 5. 

Página- 50 – Atividades a,b e c. 

Página 51 – Ler e resolver atividades desta página, onde 

pede para conversar com os colegas, converse com 

alguém da sua família. 

 

Página 52- Atividade 1, 2 e 3. 

 

Para fazer com a família: 

 

- Crie uma história matemática envolvendo a compra ou 

venda de um produto e mostre no grupo, desafiando os 

colegas para resolverem( Pode ser foto ou vídeo): 

 

( Se tiver dúvida fale com a professora no grupo) 

 

Atividades de História 

 

Livro de História 
 

Página 26- A grande revolução: Ler e realizar atividades 1 e 

2, sendo que como você está em casa deve conversar com 

os familiares sobre o assunto. 
 

Página 28 e 29- Ler e observar as imagens. 

- Faça a atividade 1 e 2; 

- Na atividade 2, escreva perto da imagem a palavra do 

quadro que ela representa. 
 

 

 



Atividade Ensino Religioso 

 

Converse com sua família e anotem o que consideram 

sagrado para vocês no âmbito familiar. Anote abaixo: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

Atividade de Educação Física-  4º ano – Corda 

 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora ampla, o 

esquema corporal, estimular a orientação espacial e 

temporal, ampliar o equilíbrio, a lateralidade e melhorar o 

tônus muscular. 

 

Material: A atividade é desenvolvida com uma corda de 

quatro metros em média. 

 

Execução: Pode ser utilizada no chão, em que a criança 

ande descalça sobre a corda, com os braços abertos, 

procurando manter o equilíbrio. 

Aproveitando a mesma atividade só que agora a criança vai 

andar de costas sobre a corda. Ainda esticada no chão a 

criança pula com os dois pés juntos para esquerda e para 

direita consecutivamente. 

A corda pode ser erguida dez centímetros do chão para a 

criança pular de um lado para o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


