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GEOGRAFIA 

 

1) Escreva os nomes dos tipos de moradias que você conhece: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2) Marque V (para as alternativas verdadeiras) e F (para as alternativas falsas): 

 

(      ) As moradias devem ser adequadas às necessidades dos moradores. 

(      ) A cultura de cada comunidade não influencia no jeito de construir e organizar as moradias. 

(      ) Existem várias técnicas de construção de moradias. 

(      ) Os integrantes de algumas comunidades constroem suas moradias com materiais que 

retiram diretamente da natureza. 

(      ) Todas as famílias têm acesso e possibilidade de comprar, alugar ou construir uma moradia. 

 

3) Observe as palavras abaixo complete as frases a seguir utilizando-as com atenção: 

 

        Argila            construção         moradias           areia          madeira      

 

materiais          natureza           metais         naturais          localização 

 

A) Existem ___________________ de variados tipos, tamanhos e cores. 

B) As moradias também se diferenciam pela ____________________, pelos materiais utilizados 

na ______________________ e pelo modo como os moradores cuidam delas. 

C) A construção de uma moradia também pode ser influenciada pelas condições 

____________________ do local, pelas técnicas e ________________________ de construção 

disponíveis e pela situação ________________________ das pessoas. 

D) O ser humano se relaciona com a _______________________ de muitas maneiras. Uma 

delas ocorre com a extração de materiais para a construção de moradias, como 

_________________, _________________, __________________ e ___________________. 
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4) Observe a imagem a seguir e escreva um pouco sobre esse tipo de construção. 

                                     

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

5) Observe as imagens abaixo e o tipo de moradia que cada uma representa e ligue 
corretamente. 

 

Prédio 

 

 

 

 

Sobrado  

 

 

 

 

Casa térrea  
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6) As moradias variam de acordo com as condições econômicas das pessoas. Sabemos 

que todos têm o direito à moradia digna e que nem sempre isso acontece. Observe as 

imagens 1 e 2 a seguir e preencha algumas informações importantes em relação ao que vê 

e ao modo de vida dos moradores dessas casas. 

1        2 

 

 

 

 

 

 

7) Para você, o que uma moradia deve ter para que os moradores tenham uma vida digna e 
um ambiente adequado de se viver? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Como você acha que 

essas pessoas 

vivem? 

   

O que você acha que 

pode faltar a elas? 

  

Esse tipo de moradia 

atende às 

necessidades 

básicas do ser 

humano? 

  

O que mudaria 

nessas moradias? 
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                                                                 MATEMÁTICA  

 

1) Vamos treinar? Resolva os problemas abaixo. 
 

 
A) Lucas comprou 86 cartinhas e ganhou 25 de seu primo. Com quantas figurinhas Lucas ficou? 

 

 

 

 

B) Maria colheu 5 cachos de uva com 10 uvas em cada cacho. Quantas uvas ele colheu? 
 

 

 

 

 

C) Rafael percebeu que na horta tem 4 fileiras de 7 cenouras. Quantas cenouras estão nascendo 
na horta? 
 

 

 

 

 

D) Se Davi regar a terra 2 vezes por dia, quantas vezes terá feito em uma semana? 
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ENGLISH CLASS 

Teacher Luísa and Fernando 

Tia Roberta 

 

HALLOWEEN DIY 

 

 Dear Students, 

 

 Como vocês já sabem, nesse mês de outubro, comemoramos o Halloween. Já 

conhecemos a história do Halloween, as cores e os símbolos.  

 Para darmos início às comemorações dessa festa que tanto adoramos, faremos uma 

oficina de inglês e artes. A Tia Roberta, professora de artes, estará presente em nossa aula 

para nos ensinar a fazer um lindo ‘Ghost’ (fantasma).  

 

  Essa atividade acontecerá no dia, 22/10/2020, quinta-feira, no horário da aula de 

inglês. E, para construirmos o ‘Ghost’, será necessário que vocês estejam com os 

seguintes materiais: 

 

 1 Copo descartável branco  

(ou qualquer outro recipiente branco parecido) 
 

 1 Folha de papel branca (pode ser rascunho) 
 

 Papel crepom branco  

(pode ser substituído por folha branca ou sacola plástica branca) 
 

 Cola 
 

 Tesoura 
 

 Canetinha Preta 

 

 

 

  

 

 


