
Goiânia, 09 de setembro de 2020. 

Professora:_____________________Série: ____________ 

Aluno (a ): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

                                    Revisão de Geografia e História.  

__________________________________________________________________ 

    Os meios de comunicação mudaram muito ao longo do tempo. Antes da 

invenção da internet, um dos meios de comunicação mais importante era o 

telefone.  

 1- Desenhe o meio de comunicação mais usado na sua casa.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2- Responda as perguntas abaixo de acordo com a imagem.  

 

 

 

   

 

 

 

 a) Como as pessoas estão se locomovendo na cena?  



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 b) Quais os tipos de meios de transporte aparecem na cena?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 c) Dê dois exemplos de meio de transporte aéreo.  

__________________________________________________________________ 

 3- Mudanças e transformações:  

 Escreva se a transformação foi causada pelo homem ou pela natureza e como 

isso pode ter acontecido.  

 

                                                                           _____________________________ 

                                                                           _____________________________ 

                                                                           _____________________________ 

                                                                          _____________________________ 

                                                                          _____________________________ 

 

 

 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                        ______________________________ 

                                                                       _______________________________ 

                                                                       _______________________________ 

                                                                       _______________________________ 

 

 Vimos que nossos antepassados são importantes para a reconstrução da nossa 

história e da nossa família.  



 1- Quais são os objetos que podem guardar registros antigos da nossa história? 

Dê dois exemplos.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 2- Você viu que tem diferentes tipos de família, que cada família tem sua história. 

Ilustre abaixo a sua família e faça uma descrição sobre ela.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 



Goiânia, 10 de setembro de 2020. 

Professora:_____________________Série: ____________ 

Aluno (a ): _______________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

                                            Trabalho de ciências.  

__________________________________________________________________ 

  

 

 Vamos dar a volta ao mundo!       

Durante o mês de agosto estudamos muito sobre 

nosso planeta Terra. Seus movimentos, sua 

temperatura e muito mais.  

 

 1- Existem quatro estações do ano, quais são elas ?  

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 2- Complete:  

 

 
           Translação        -        Rotação       -         24horas.        
 

 

 a) O planeta terra não está parado no espaço. Ele realiza vários movimentos. Um 

dos movimentos é chamado __________________.  

 b) O tempo que a terra leva para dar a volta em torno de si mesmo é de 

aproximadamente ________________________. 

 c) __________________ é o movimento que a terra leva para dar a volta em torno 

do sol.  

 



 3- Escreva nas imagens, que tipo de fonte de luz cada uma é.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  ___________________________                 _____________________________ 

 4- Resolva o diagrama abaixo usando as dicas a seguir.  

  


