4º ano - Anos Iniciais
Ensino Fundamental
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE GEOGRAFIA

Aluno(a):___________________________________ Data: 25/05/2020
Orientações:
1- Esta atividade você deverá realizar durante a aula pelo Zoom,
junto com a sua professora.
2- Separe seu penal e imprima, se possível, esta atividade.
3- Busque um local onde possa realizá-la com bastante atenção.
4- Leia o texto e os enunciados da atividade com atenção.
5- Ao terminar a atividade, encaminhar para o whatsapp no privado ou
no e-mail de sua professora.
Bom trabalho!
Objetivos
•

Relacionar a Rosa dos Ventos à identificação de diferentes pontos

e direções, além de fazer uso desta e de outras leituras cartográficas.
•

Reconhecer a organização e localização das bases naturais da

superfície terrestre: continentes e oceanos.
•

Identificar o território brasileiro e o território paranaense no

planisfério.
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HORA DO ESTUDO
Relembrando nossos estudos geográficos, responda às questões.
1.

Observe a ilustração e escreva em que direções se encontram:

- a casa
____________________________________________________
- a horta
____________________________________________________
- o lago
____________________________________________________
- o celeiro
____________________________________________________
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2.

Observe o mapa da América do Sul e responda às questões.
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a) Cite três estados brasileiros que não são banhados pelo Oceano
Atlântico.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
b)

Complete o quadro com o nome de três estados brasileiros e os

países sul-americanos que fazem fronteira com eles.
Estado brasileiro

c)

País

Leia com atenção e pinte as afirmativas corretas:
A América do Sul é banhada por dois oceanos.

Argentina é o maior país da América do Sul.
São treze os países que formam a América do Sul.
Somente dois países da América do Sul não fazem
fronteira com o Brasil. O Chile e o Equador.
O Oceano Pacífico banha o Brasil.

A América do Sul ocupa a porção norte do
continente americano.
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3.

Localize no mapa abaixo o estado do Paraná e pinte-o de verde:
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4.

Estudamos os conceitos referentes à limite, divisa e fronteira. Ligue

o termo correto à sua definição.

Limite

Fronteira

Esse termo é empregado para
apontar a delimitação de dois
estados.

Esse termo é usado para
indicar a separação de dois ou
mais municípios.

Divisa
Esse termo é empregado para
definir a separação entre
países.
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