
  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 4° Ano  

                                                                 Professoras: Bianca e Luanna 

  

Juiz de Fora, 15 de abril de 2020. 

ROTEIRO DE ESTUDOS 

PORTUGUÊS 

Ler e fazer as atividades das páginas 94 a 96. 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-15-04-2020-portugues-pags-94-a-96/s-0DbrbVkbZHl  

 

CIÊNCIAS 

Ler e fazer as atividades das páginas 40 a 43. 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-15-04-2020-ciencias-pags-40-a-43/s-xASVGpfWcn1  

Atividade de fixação. 

Sugestão de vídeo explicativo – Bioma Floresta Amazônica https://www.youtube.com/watch?v=sR4EgQVZb4M 

 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – CIÊNCIAS 
 

- Fazer essa lista no caderno de História. 

- Faça com capricho e atenção. 
 

1- Leia. 

FLORESTA AMAZÕNICA 

 

          A Floresta Amazônica, ou Amazônia, é a maior floresta tropical do mundo e se estende por nove países da 

América do Sul, entre eles o Brasil. Quase metade do território brasileiro é ocupado por essa floresta. 

         O clima amazônico varia pouco ao longo do ano e é caracterizado pelo calor intenso (temperaturas médias altas, 

acima de 26ºC) e pelas chuvas abundantes, pela precipitação de 2.500 milímetros anuais. 

          O bioma é extremamente frágil e ameaçado, principalmente, pelo aumento de atividades humanas como o 

desmatamento para a extração de madeira, a intensa mineração que contamina os rios da bacia, o avanço da 

agricultura e pecuária. São encontradas árvores altas (30 a 40 metros), com grandes copas e muitas epífitas sobre seus 

troncos, além de árvores de menor porte, arbustos, plantas herbáceas e plantas rasteiras. 

          Outra característica Amazônica é a Bacia Amazônica, formada pelo Rio Amazonas e todos os seus afluentes, que 

formam uma imensa rede de rios e constituem uma grande reserva mundial de água doce. 

          Mais de 12% da área original da Amazônia já foi destruída devido ao uso irracional dos recursos naturais. 

 

a) Como é o clima da Floresta Amazônica? 

b) Por que esse bioma encontra-se ameaçado? 

c) Qual a importância do Rio Amazonas para a população mundial? 

d) Descreva a vegetação Amazônica. 

 

https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-15-04-2020-portugues-pags-94-a-96/s-0DbrbVkbZHl
https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-15-04-2020-ciencias-pags-40-a-43/s-xASVGpfWcn1
https://www.youtube.com/watch?v=sR4EgQVZb4M


2- Observe a tirinha abaixo. 

 

a) Como é a paisagem demonstrada na tirinha? 

b) A que esperança Chico Bento se refere? Que resultado ele espera ter com sua ação? 

 


