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ROTEIRO DE ATIVIDADES -  4º ANO  - 1º BIMESTRE 
 
 
 

SEMANA DE 19 A 23 DE ABRIL/ 2021 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

❖ AS ATIVIDADES ESTÃO ORGANIZADAS EM DIAS, PARA O ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DE 
WHATSAPP, PORÉM CADA FAMÍLIA DEVERÁ SE ORGANIZAR DE ACORDO COM A SUA ROTINA. 
 

❖ OS REGISTROS DAS LIÇOES DEVEM SER FEITOS NO CADERNO OU EM FOLHAS IMPRESSAS E 
CONFORME AS ATIVIDADES FOREM SENDO REALIZADAS, DEVEM SER ENVIADAS AO PROFESSOR, 
POR MEIO DE FOTOS, PARA QUE POSSAMOS COMPOR AS NOTAS BIMESTRAIS. 

 

❖ AS CRIANÇAS QUE NÃO IMPRIMEM AS ATIVIDADES, DEVEM COLOCAR SOMENTE AS RESPOSTAS DO 
CADERNO, SEMPRE SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO PROFESSOR QUANTO A REALIZAÇÃO DE CADA 
TAREFA. 

 

❖ A ROTINA DE PLANTÃO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS É DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07:00 
ÀS 12:00.  

 

❖ SIGA SEMPRE AS ORIENTAÇÕES DOS PROFESSORES. 
 

❖ FAREMOS USO DO LIVRO DIDÁTICO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 
 

❖ COMPREENDEMOS QUE A ROTINA DE ESTUDOS FUNCIONARÁ DE DIFERENTES FORMAS EM CADA 
FAMÍLIA, POIS TODOS DEPENDEM DE VÁRIOS FATORES, PORÉM É IMPORTANTE NÃO DEIXAR 
ACUMULAR AS ATIVIDADES E AS DEVOLUTIVAS PRECISAM SER SEMANAIS. 

 

❖ A ESCOLA IMPRIMIRÁ AS ATIVIDADES EM FOLHAS AVULAS AOS ALUNOS COM DIFICULDADE 
DIGITAL, GARANTINDO ASSIM O ACESSO A TODOS. 

 

OS PROFESSORES DO 4º ANO AGRADECEM. 

 

mailto:emvayego@hotmail.com
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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professoras: Luciana, Abigail e Cláudia Data: 19/04/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 26/04/2021 

SEMANA DO LIVRO INFANTIL 

                                                   IMPRIMIR É OPCIONAL. 

                                                   Faça com atenção e 

                                                     Capriche na letra! 

                                                                                       

                

Nesta semana trabalharemos a Semana do Livro Infantil e nada melhor que conhecermos um 

pouco mais de Monteiro Lobato e homenagear esse grande autor da literatura infantojuvenil. 

ATIVIDADE 1- Faça a leitura dos textos a seguir e escolha um deles para gravar um áudio da sua 

leitura para a professora: 

Texto I: 18 de abril - Dia Nacional do Livro Infantil 

          Por que o Dia Nacional do Livro Infantil é no 18 de abril? 

          O Dia Nacional do Livro Infantil foi criado pela Lei no 10.402, de 8 de janeiro de 2002: “Art. 1o Fica 

instituído o Dia Nacional do Livro Infantil, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de abril, data natalícia 

do escritor Monteiro Lobato”. Portanto, a data foi escolhida para homenagear o escritor Monteiro Lobato, 

considerado o pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira. 

          Além dos livros de Monteiro Lobato, o público infantojuvenil conta com outras grandes obras nacionais 

e internacionais para o seu entretenimento e, acima de tudo, para pensar sobre a realidade. Por exemplo: O 

meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos; Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol; As 

aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi; O mágico de Oz, de L. Frank Baum, Viagem ao centro da Terra, de 

Júlio Verne entre outros. 

          Monteiro Lobato, nasceu em 1882 e morreu em 1948, ele não escreveu apenas para o público infantil. 

Sua obra para adultos aparece na literatura entre os anos de 1902 a 1922. No entanto, escrever para 

crianças era seu forte. Ficou muito famoso, quando a série Sítio do Pica Pau Amarelo foi adaptada para a 

televisão, mesmo depois de sua morte. 

          As personagens Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Tia Nastácia e Dona Benta 

exploram um mundo de fantasia, envolvendo personagens, fatos históricos e até o folclore nacional. 
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Texto II – Histórias de Tia Nastácia   

 
Pedrinho, na varanda, lia um jornal. De repente parou, e disse à Emília, que andava 

rondando por ali: 

— Vá perguntar a vovó o que quer dizer folclore. 

— Vá? Dobre a língua. Eu só faço coisas quando me pedem por favor. 

Pedrinho, que estava com preguiça de levantar-se, cedeu à exigência da ex-boneca. 

—   Emilinha do coração — disse ele — faça-me o maravilhoso favor de ir perguntar a 

vovó que coisas significam a palavra folclore, sim, teteia? 

Emília foi e voltou com a resposta. 

— Dona Benta diz que folk quer dizer gente, povo; e lore quer dizer sabedoria, ciência. 

Folclore são as coisas que o povo sabe por boca, de um contar     para o outro, de pais a 

filhos — os contos, as histórias, as anedotas, as superstições, as bobagens, a sabedoria popular 

etc. e tal. Por que pergunta isso Pedrinho? 

O menino calou-se. Estava pensativo, com os olhos lá longe. Depois disse: 

— Uma ideia que eu tive. Tia Nastácia é o povo. Tudo que o povo    sabe e vai contando de 

um para outro, ela deve saber. Estou com o plano de espremer tia Nastácia para o leite de folclore 

que há nela. 

Emília arregalou os olhos. 

— Não está má a ideia, Pedrinho! Às vezes a gente tem uma coisa muito interessante em 

casa e nem percebe. 

— As negras velhas, disse Pedrinho, são sempre muito sabidas. Mamãe conta de uma que 
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era um verdadeiro dicionário de histórias folclóricas, uma de nome Esmérica, que foi escrava de 

meu avô. Todas as noites ela sentava-se na varanda e desfiava histórias e mais histórias. Quem 

sabe se tia Nastácia não é uma segunda tia Esmérica? 

Foi assim que nasceram as Histórias de Tia Nastácia. 

Disponível em: http://roparabia.tripod.com/antologia/antologia/autores/monteirolobato.htm. 

Acesso em: 25 out. 2007. 

ATIVIDADE 2 - COMPREENSÃO DOS TEXTOS: 

1- Conforme a leitura do texto I, a data 18 de abril foi escolhida para comemorar o Dia do 

Livro Infantil e homenagear um autor. Quem é ele? ____________________________________ 

 

2- São vários os autores que escrevem para o público infantojuvenil. Além dos autores 

citados no texto I, escreva o nome de uma obra e autor que você já leu, gostou e recomentaria 

para sua professora: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3- Qual o nome da obra mais famosa de Monteiro Lobato, lançada na televisão e que faz 

sucesso até os dias atuais? ______________________________________________________ 

 

4- No texto II, Histórias de Tia Nastácia, quem são os personagens do texto que conversam 

do início a fim? _________________________________________________________________ 

 

5- Quais pistas no texto nos fazem perceber que eles estão conversando? _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

6- Onde estava Pedrinho e o que fazia quando chamou Emília? _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7- O que Pedrinho queria saber e pediu para Emília perguntar para Dona Benta? __________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8- Pedrinho foi mal-educado e Emília não gostou. O que ela respondeu para ele? ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

9- A boneca Emília é o brinquedo preferido de Narizinho. E você, tem algum brinquedo 

preferido? Qual? ___________________________________________________________ 

 

http://roparabia.tripod.com/
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10- No texto encontramos 14 parágrafos. Sabemos que alguns parágrafos foram escritos pelo 

narrador da história, que é aquele que conta a história. Você consegue identificar quantos 

parágrafos representam o narrador contando, quantos representam a fala de Pedrinho e quantos 

representam a fala de Emília? Vamos tentar? 

Represente a quantidade que se manifestaram o texto:     

O narrador, apareceu em ______  parágrafos. 

Pedrinho falou em ____ parágrafos. 

Emília falou em _____ parágrafos. 

 

 

ATIVIDADE 3: PRÁTICA DA ESCRITA -  Pesquisando para saber... 

          Monteiro Lobato é um dos escritores preferidos das crianças. Suas histórias já foram lidas 

por muitas gerações. Pesquise com sua família, em livros, revistas ou na internet um pouco da vida 

de Monteiro Lobato e escreva o que descobriu. Na sua pesquisa você pode escrever como ele se 

tornou um escritor, os livros e as histórias que escreveu, quais as mais famosas, entre outros fatos 

que achar importante.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 4 – Ainda pensando sobre o tema: Monteiro Lobato e seus personagens, escreva o 

nome dos personagens que aparecem nos espaços correspondentes. Você pode utilizar a internet, 

caso não se lembre de algum. 

        


