
 

 

 

 

QUINTA-FEIRA – 03 DE SETEMBRO DE 2020 
 

Atividade de Língua Portuguesa Complementar. 
 

OS VIAJANTES E O URSO  
 

Dois homens viajavam juntos quando, de repente, surgiu um urso de dentro da floresta e parou 
diante deles, urrando. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O 
outro, vendo que não tinha tempo para esconder-se, deitou-se no chão, esticado, fingindo de morto, porque 
ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos.  

O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado, e voltou de novo para a floresta.  
Quando a fera desapareceu, o homem da árvore desceu apressadamente e disse ao companheiro:  
   — Vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. Que foi que ele disse?  
   — Disse que eu nunca viajasse com um medroso. 
 Na hora do perigo é que se conhece os amigos.  

(Versão de Guilherme Figueiredo)  
 

Fonte: ABREU, Ana Rosa [et al]. Alfabetização: livro do aluno. Contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. 
Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 2 v. : 128 p. n. 2.p.98. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000589.pdf Acesso em 22/11/18. 
 

Após a leitura realizar as atividades a seguir: 
 

1. “ –Disse que eu nunca viajasse com um medroso.” 
 

a) Quem disse essa frase? 
b) Qual pronome foi usado nessa frase? 

 
2.  “[...] Que foi que ele disse?” 

 
a) Quem fez essa pergunta? 
b) A quem o pronome ele se refere nessa frase? 
 
3. “—Vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido.” Quem disse essa frase? 

 
 

“Devemos ser parceiros de verdade das pessoas que gostamos e consideramos como 
amigos, sendo verdadeiros e fiéis” 

ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno: 
Data: 

___/____/_____ 

Semana: 01 

03 de setembro de 

2020. Professor: Paula Regina dos Santos Silva Turma: 4º ano A 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática e Interdisciplinar (Ciências, História e 

Geografia). 

Entregar: Através de fotos do WhatsApp até 

sexta-feira 04/09/2020. 



 

 
 
 

Atividades de matemática do livro Nosso livro de Matemática: págs. 96 e 97. 

 

Realizar as atividades das págs. 96 e 97. 

 

Atividade de História do livro Ápis Interdisciplinar: pág.  94 e 95. 

 

Leitura do texto “Muitos povos, uma terra”. 

 

O processo de migração não é fácil para as pessoas que passam por isso. Existem questões de 

adaptação a uma nova cultura e ambientação a um novo lugar e a tristeza da ruptura sofrida. Com 

o tempo as diferenças são amenizadas. 

 

Responda as questões da pág. 95. 
 

 

 


