
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 15/04/2020 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO     

ALUNO (A): _____________________________________________________ 

    

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

Livro: páginas 190 até 193. 

PROPRIEDADES DE ADIÇÃO 

1) Resolvas as adições.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Agora escreva por extenso os resultados das adições anteriores. 

a) _____________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________ 

3) Ordene do menor para o maior. 

 

547 – 447 – 435 – 614 – 804 – 734 – 200 – 921 – 500 – 110 -875 -349 – 489 – 

300 – 345 -735 – 404 -111 - 98 - 589 – 100 – 98 – 39-125 – 298 -77 – 598 – 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

a) 256 + 284 = b) 1.234 + 2.346 = c) 3.567 + 3.609 = d) 4.768 + 1.459 + 2.387 = 

    



 

ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 15/04/2020 

PROFESSORA: Milena Salotti        TURMA: 4º ANO     

ALUNO (A): _____________________________________________________ 

 
1ª ETAPA 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

 

LEITURA - PÁGINAS 381 ATÉ 385. 

ESTUDANDO A PAISAGEM 
 

1) Relacione as imagens às formas de relevo abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima Pelo mapa climático é possível identificar o clima de cada região. Clima são as 

condições meteorológicas mais comuns de cada local. No Brasil, existem vários tipos de 

clima: tropical, subtropical, equatorial e semiárido. Isso acontece porque, de acordo com 

as condições meteorológicas, precisamos dividir nosso país em regiões que apresentam 

características climáticas parecidas. No mapa climático do Brasil, você poderá distinguir 

o tipo de clima do seu local de moradia e observar a influência do clima na vida das 

pessoas, na vegetação, na alimentação, etc. 
 

 

a) Qual é a função do mapa climático? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Leia as alternativas e pinte apenas as corretas. 

 

 

 

Clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam um lugar, 

tais como temperatura; vento; chuva; seca, ou estiagem; e variações na 

umidade do ar. 

Meteorologicamente, tempo e clima 

possuem o mesmo significado. 

 

No Brasil, predominam climas 

quentes. 


