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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E HISTÓRIA 

 

      Aluno(a):_______________________________________ Data: 03/07/2020 

 
Orientações 

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

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! 

 

Objetivos 

 Reconhecer a evolução das espécies, a partir da leitura do livro 

paradidático “Árvore da Vida: a Inacreditável Biodiversidade da Vida na 

Terra”, de Rochelle Strauss, bem como registrar seus apontamentos no 

caderno. 

 

 Compreender o processo de formação do povo brasileiro. 

                                     

 
 Essa aula será dividida em dois momentos: 

 

 1º momento: Apresentação, durante a aula na plataforma Zoom, 

sobre a pesquisa do animal escolhido na atividade do dia 21/06/2020.  

 Para isso: 

1- prepare sua apresentação; 

2- cole seu cartaz em uma posição de fácil visualização ao grupo; 

3- elabore um esquema e estude suas falas com o assunto de sua 

pesquisa. 

4º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=GBMQFJXaYLA
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 2º Momento: Leia o texto com atenção e realize as atividades 

solicitadas.  

 Na dúvida busque ajuda de sua professora. 

 

 
TEMA DE ESTUDO 

 
 

A ÁRVORE DA VIDA 
 
 

Leia com atenção a página 5 do seu livro “A ÁRVORE DA VIDA”.  

O autor faz uma comparação de todas as coisas vivas com uma árvore 

genealógica. 

 Explique com suas palavras por que ele faz essa comparação.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Construa a “Árvore Genealógica” de sua família, colocando a 

ascendência de cada membro familiar (ver no anexo 1 –  sugestões de árvores 

genealógicas). 

 

 Que relação você percebe entre uma árvore genealógica e a música “Eu 

- do grupo musical Palavra Cantada”? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Agora leia a página 6 de seu livro, onde encontramos os “Cinco Ramos da 

Árvore da Vida.” 

 

 A qual reino nós pertencemos? Explique sua resposta. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Anexo 1:  Exemplos de árvores genealógicas. 
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Anexo 2 – páginas digitalizadas do livro A Árvore da Vida. 
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