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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professoras: Luciana, Abigail e Claudia Data: 17/05/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 24/05/2021 

 
Realize suas atividades com atenção e capricho. Imprimir é opcional. 

    

ATIVIDADE 1: Faça a leitura do texto: 

PARÁGRAFO E PONTUAÇÃO NOS TEXTOS 

    Parágrafo é a parte de um texto com sentido completo, iniciado com mudança de linha e 

pequeno afastamento da margem esquerda.  

    Os parágrafos aparecem para organizar e dividir um texto escrito. Sua função é mostrar que as 
frases que ali estão mantém relação entre si.  

     Quando quero iniciar um texto, deixo um espaço entre a margem e a linha. Este espaço é o 
parágrafo. No texto é utilizado toda vez que vamos iniciar uma nova ideia. 

     Veja as dicas para fazer um parágrafo: 

✓ Deixar um espaço entre a margem esquerda e a primeira letra; 

✓ Usar sempre letra maiúscula no início das frases; 

✓ Usar pontuação adequada para finalizar sua frase.  

  

Veja um exemplo: 

 

ASSUNTOS DA AULA DE HOJE:  
 
Parágrafo e organização de texto 
Pontuação e expressividade  
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Os sinais de pontuação no texto nos ajudam a dar mais sentido quando estamos lendo. 

Vamos relembrá-los?  

 

 Vamos reforçar o que aprendemos sobre parágrafo e sinais de pontuação? Estes vídeos irão 

ajudar você. 

Acesse os links a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=MtNrL8MVjB8 

                                        https://www.youtube.com/watch?v=5Vq2qdaswIM 

 

O livro didático traz alguns exercícios que poderão fixar ainda mais o conteúdo estudado.  

Língua: usos e reflexão  

Página 35 – Exercícios 1 e 2. 

Página 36 – Agora você deverá transformar a história em quadrinhos em 

um texto em prosa. Use seu caderno. Siga as dicas desta página e peça 

auxílio à sua professora, se necessário.  

Pontuação e expressividade 

                                         Páginas 37 e 38: Exercícios 1,2,3 e 4. 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtNrL8MVjB8
https://www.youtube.com/watch?v=5Vq2qdaswIM

