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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professoras: Luciana, Abigail e Claudia Data: 10/05/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 17/05/2021 

 

ATIVIDADE 1: RETOMADA DA AULA ANTERIOR... 

Na aula passada tivemos a oportunidade de realizar a leitura de duas fábulas da Cigarra e a Formiga, e 
pudemos perceber duas formas de organizar os textos, pois uma delas tinha sido escrita em prosa e 
outra em verso. Vamos retomar esses conceitos? 

  

A CIGARRA E A FORMIGA                   A CIGARRA E A FORMIGA                                                                                                                                                                                                         

em                                                                                           em 

PROSA                                                                                                                 VERSO                                                                                      

 

                                                                            

• Em prosa, geralmente organizados em parágrafos, com linhas contínuas como é o caso das 
narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances etc. 

• Em verso, em que há estrofes e rimas, geralmente são assim os poemas, as letras de canção, 
as trovinhas para brincar etc.  

ATIVIDADE 2 – Assista ao vídeo a seguir para aprofundar ainda mais seu conhecimento em prosa e 
verso.  

Acesse o link a seguir e veja as explicações da professora Alessandra Darc: 

https://www.youtube.com/watch?v=eE9mMypMfXg&t=1s 

ATIVIDADE 3 – Vamos exercitar o que aprendemos? 

O livro didático Ápis nos ajudará. Realize os exercícios das páginas 25, 26, 27 e 28, sugerimos o 
uso da letra cursiva. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eE9mMypMfXg&t=1s
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ATIVIDADE 4 – Produção de texto: 

Outro final para a fábula: em prosa ou verso. 

Com a Pandemia, estamos em casa e mantendo o distanciamento social, portanto, faremos 
uma adaptação a esta atividade. No livro didático, pede-se que a atividade seja realizada em dupla, 
porém desta vez ela será realizada individualmente, mas seus familiares poderão auxiliar. Cada autor 
recontou a fábula do seu jeito e escolheu uma moral. Agora é com vocês, crie um novo final e 
caprichem na escrita. 

Orientação para a atividade: Página 33 do livro de Língua Portuguesa. 

Sigam as etapas que o livro propõe:  Planejamento, Escrita e Revisão.  

Aos alunos que não imprimem a atividade, esta deve ser realizada no caderno. 
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     ATIVIDADE 5 – Ilustre seu texto: 

 

 


