
 
 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 
4 ANO  

Data de realização das atividades: Carga Horária:1 HORA  

 11/05 ATÉ 15/05   

Componente Curricular 
Central: 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): 

Professor: 

 GEOGRAFIA   MATEMÁTICA. ELIS MICHELI WEGNER 

Tema da Aula: 
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS NOS MAPAS 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 
Curricular) 

 Geografia: 3.Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação 

do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do 

espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, 

distribuição, extensão, localização e ordem. 

Matemática: 5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias 

digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 

Objetos de Conhecimento: Elementos construtivos nos mapas. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 
de Caçador) 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e na cidade, 

considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.  

(EF04GE5). Distinguir unidades politicas administrativas oficiais nacionais (Distrito, município, 

Unidade da Federação e grande Região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus 

lugares de vivência. 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas identificando suas características, 

elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. 

(EF04MA03) resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e 

subtração, utilizando diversas estratégias, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de 

fazer estimativas do resultado. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada ou em 

gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do 

conhecimento, e produzir texto com síntese de sua análise. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

COMPUTADOR, INTERNET, PORTAL DE ATIVIDADES DO MUNICÍPIO  

 

 

 

 

 



 
 

 

Avaliação: A Avaliação será desenvolvida através da resolução e formação de respostas dos 
alunos, de observação e identificação em descrever os territórios brasileiros mais afetados pela 
doença do Covid19, identificando sua compreensão em interpretar dados de gráficos e a 
interdependência entre campo e cidade. 

Referencial: SITE DE INTERNET  

SANTA CATARINA Secretaria de Estado da Saúde, Superintendência de Serviços especializados e Regulação. Acesso em 26 

abr.2020.16h29. 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/03/interna_gerais,1135376/coronavirus-graficos-mapas-atualizados-

a-situacao-agora.shtml 

 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – Quarta- Feira13-05-20 

Observe o mapa abaixo sobre o boletim epidemiológico do Corona vírus em Santa 
Catarina: 

 

 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/03/interna_gerais,1135376/coronavirus-graficos-mapas-atualizados-a-situacao-agora.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/03/interna_gerais,1135376/coronavirus-graficos-mapas-atualizados-a-situacao-agora.shtml


 
 

 

Responda: 
1- Em qual região de Santa Catarina existe o maior número de casos confirmados do Corona 

vírus?  
2- Em qual região de Santa Catarina existe o menor número de casos confirmados do Corona 

vírus?  
3- Na região onde você vive quais são o número de casos confirmado do Corona Vírus? 
4- No seu município já existem casos confirmados do Corona vírus? 

 
5- Observando o mapa qual a soma das regiões com maior número de casos confirmados?  

 

Observe o gráfico de casos de Corona Vírus por regiões no Brasil: 

 
 

6- Qual a região do Brasil com maior número de casos confirmados do Corona Vírus? 
7- Qual a região do Brasil com menor número de casos confirmados do Corona Vírus? 
8-  Na região em que você mora, qual a porcentagem de número de casos do Corona vírus? 
9- Desenvolva um desenho de 3 produtos que sua família mais utilizou durante a quarentena do 

Corona Vírus? 
10- Desenvolva um desenho que represente uma paisagem que envolva os sentimentos ou as 

dificuldades das pessoas do campo ou da cidade após a Pandemia do Corona vírus. 
 

 

 
 
 
 

      


