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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE GEOGRAFIA/LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 

Aluno(a):_____________________________________ Data: 13/05/2020 

 
Orientações: 

 
 

1 – Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gtR_kV9JF2Q 

2 – Leia o texto e os enunciados da atividade com atenção. 

3 – Na dúvida, busque orientação da professora. 

4 – Ao terminar a atividade, encaminhar para o e-mail de sua professora. 

                                                                                        

Bom trabalho! 
 

 

Objetivo 

• Reconhecer a organização e localização das bases naturais da 

superfície terrestre: continentes e oceanos. 

 
 

• Perceber a função dos substantivos nos textos, sabendo identificá-los 

em comuns e próprios. 

 
                                     

 

 

 

 

4º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 
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TEMA DE ESTUDO 
 

O Brasil na América 
 

          O Brasil está situado no Continente Americano, que é um dos seis 

continentes da Terra. Os outros continentes são: África, Ásia, Europa, 

Oceania e Antártida. 

          Os continentes e as ilhas correspondem a terras emersas (terras que 

não estão cobertas por água). As terras emersas representam um terço de 

toda a superfície terrestre, o restante é coberto pelas águas dos oceanos, 

mares, lagos e rios.  
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Observe, no mapa a seguir, a distribuição dos continentes, oceanos 

e do território brasileiro. 

 

 
 

 Agora, responda às questões voltando sempre para o mapa-múndi 

acima: 

 

1. Quais oceanos banham o continente americano? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Se o Brasil pertence ao Continente Americano, podemos dizer que ele 

também é banhado pelos oceanos acima, citados por você? Explique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3. Observe o mapa-múndi e faça o que se pede: 

 
a. Pinte cada continente de uma cor e preencha a legenda. 

b. Escreva, no mapa-múndi, o nome dos oceanos que estão faltando e 

pinte-os de azul. 

c. Escreva um título para esse mapa. 

 

 

Analisando o texto... 
 

4. Sublinhe, no texto O Brasil na América, três substantivos comuns e 

circule três substantivos próprios. 
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5. A palavra “Terra” está escrita com letra maiúscula no primeiro 

parágrafo e minúscula no segundo. Por que essa diferença? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Descubra o porquê da palavra Brasil, fora de nosso país, ser escrita 

com z. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 


