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GEOGRAFIA 

 

ATIVIDADE DE REVISÃO 

 

 A atividade poderá ser realizada na própria folha ou no caderno de Geografia.  

 Todas as atividades da semana (07 a 11/12) estão impressas na escola para quem 

preferir buscá-las.  

 

1- A escola é um dos espaços de vivência mais importantes para o desenvolvimento de uma 

pessoa. Explique essa afirmativa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2- Na escola, convivem pessoas muito diferentes, com modos próprios de pensar e agir. Como 

devemos agir com os colegas, de modo que sejamos respeitosos e tenhamos uma boa 

convivência? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3- Por que as escolas são diferentes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4- Escreva o nome de oito meios de transportes e diga se eles são: terrestres, aquáticos ou 

aéreos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5- Escreva o nome de cinco meios de comunicação que você conhece. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6- Os caminhos ligam os lugares, permitindo contatos e trocas entre as pessoas e visualização 

de diferentes paisagens. Imagine que fará uma viagem com sua família e vocês vão ficar uns 

dias descansando no campo. Desenhe as duas paisagens com muito capricho. Não se esqueça 

de colorir! 

 

CIDADE: CAMPO: 
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MATEMÁTICA 
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ENGLISH CLASS 

 

 Teacher Luísa 

Final Project: I Love Math 

Dear Student, 

Nos meses de novembro e dezembro, trabalhamos o projeto „I Love Math‟, aprendemos os 

numbers (números) de 1 – 50, fizemos contas de addition and subtraction (adição e subtração) e 

conhecemos as formas geométricas, de forma bem lúdica  e divertida. Para encerrar esse 

projeto, faremos o último FINAL PROJECT do ano. Siga as instruções abaixo: 

 

1) Em uma folha, escrever o seguinte título “FINAL PROJECT: I LOVE MATH”. 

2) Assistir ao vídeo “Shapes are everywhere”: https://youtu.be/mYtEmJ2TzOQ  

3) Observamos no vídeo que as formas geométricas estão em todo lugar. Portanto, 

procure pela sua casa objetos nas formas geométricas aprendidas: circle (círculo), 

square (quadrado), triangle (triângulo), rectangle (retângulo), oval (oval), diamond 

(losango), star (estrela) and heart (coração). 

4) Faça um desenho de cada forma encontrada. Escreva a cor e a forma geométrica. 

Por exemplo: 

 

RED CIRCLE 

 

GREEN TRIANGLE 

OBSERVAÇÃO: Na língua inglesa, sempre colocamos a cor antes do objeto. 

Portanto, escreva COR + FORMA GEOMÉTRICA.   

5) Nome das cores para auxiliar na atividade: red (vermelho), green (verde), yellow 

(amarelo), blue (azul), orange (laranja), black (preto), grey (cinza), purple (roxo), pink 

(rosa).  

 

 Essa atividade será apresentada em nossa aula online (ao vivo), na quinta-feira, dia  

10/12/2020. 

 Faça com muita atenção, carinho e capricho, como sempre!!  

 Arquivar a atividade na pastinha de inglês. 

 

https://youtu.be/mYtEmJ2TzOQ

