
 

 
 

Escola Municipal" Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni" 
 

Nome do aluno: - Data: 16/09 Semana: 

3ª  Professores:  Rose, Madalena, Suelen  Turma: 4ºs anos A, B     
e C. 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa-  Entregar: 21/09 

Produção textual 

1- Imagine que eu não tivesse visto ou lido sobre a história            

do filho do Grufálo tente escrever com suas palavras sobre          

essa história. Seja detalhista... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- Antes de realizar a próxima atividade recomendo que assista a versão            

feminina do áudio livro. Clique o link abaixo:  

https://youtu.be/vmSrB-xs9gc 

3- Faça um PODCAST (gravar a sua leitura) da história que você             

acabou de escrever.  
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Bom dia!  Tudo bem com você? 

No áudio-livro “O FILHO DO GRÚFALO”, o Grúfalo disse ao seu filhinho que não devia 
entrar na floresta sozinho. Mas numa noite de tempestade o filho do Grúfalo saiu... 

1- Observe a figura abaixo. Imagine que o Grúfalo filho saiu do ponto A e              
caminhou até o ponto D. Como você descreveria o caminho percorrido, usando            
a linguagem matemática? 

A = PARTIDA 

B = CHEGADA 

                  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Não esqueça de utilizar direita, esquerda, reto.... 
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Bom dia, queridos alunos! 

Vamos conhecer um pouco sobre o trabalho no        
Campo e na Cidade. 

Segue o link para uma aula explicativa:  

https://youtu.be/fJalyW3ZSys 

 

Baseado no áudio livro: O filho do Grúfalo responda: 

 

a) Se o pai Grúfalo fosse trabalhar no campo. Na sua opinião qual seria o               
trabalho dele? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

b) Quais funções o pai do pequeno Grúfalo poderia exercer no Campo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

O Grúfalo resolveu se mudar para a cidade. Onde será que ele poderia             
trabalhar? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

https://youtu.be/fJalyW3ZSys
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Bom dia, queridos alunos! 

Vamos conhecer um pouquinho sobre Rotas terrestres, Fluviais e marítimas e            
seus impactos para formação de cidades. 

 

Assista ao link: https://youtu.be/eSBnjVpYi64 

 

1- Com base no áudio livro: O filho do Grúfalo responda: 

                                                      

 
A) Qual meio de transporte o Grúfalo utilizaria para viajar do Paraná até o             

Paraguai? 
____________________________________________________________ 
 

B) Cite três meios de transporte aéreo. 
____________________________________________________________ 
 

C) Cite três meios de transporte marítimo. 
____________________________________________________________ 
 

D) Cite três meios de transporte terrestre. _____________________________ 

 

https://youtu.be/eSBnjVpYi64

