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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 13 

Professoras: Luciana, Abigail e Claudia Data: 31/05/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 07/06/2021 

 
 Lembretes importantes:  

✓ As atividades estão no livro didático, mas você também deverá usar seu caderno de Língua Portuguesa 

para registrar. 

✓ Inicie com o cabeçalho e em seguida o nome da matéria. 

✓ Se não houver atividades a serem feitas no caderno, escrevam apenas “Atividades realizadas no livro 

de Língua Portuguesa” e as páginas que foram feitas, caso contrário, realize as atividades no caderno. Sempre 

siga as orientações da sua professora. 

MEIO AMBIENTE 

Meio ambiente: o conjunto de condições e influências 

naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade, e que 

agem sobre ele(s), ou seja, a relação entre seres vivos e não 

vivos e cuidar do meio ambiente significa cuidar de nós 

mesmos, dos nossos familiares e amigos, dos nossos 

animais de estimação e dos demais seres vivos, de nossa 

casa, da escola, da água, do solo, do nosso ar, enfim de tudo.  

Ao longo desta semana, estudaremos um pouco sobre 

MEIO AMBIENTE e em Língua Portuguesa, vamos falar um pouco sobre uma ursa que foi notícia em 2019 

no Brasil e no mundo. Diversos ambientalistas lutaram pela sua causa. Ela ficou conhecida como A ursa 

mais triste do mundo. O nosso livro didático nos ajudará a entender melhor tudo isso, trabalhando o gênero 

textual Notícia. 

Neste link você poderá se aprofundar e conhecer um pouco 

mais da história de Marsha, a ursa que ficou conhecida como a 

ursa mais triste do mundo, mas depois sua história mudou.  

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=skDKNmCkxDE 

Gênero textual: Notícia (livro didático) 

ATIVIDADE 1: Realize a leitura das páginas 46 e 47. 

ATIVIDADE 2: Interpretação do texto – página 48. 

ATIVIDADE 3: A construção do gênero Notícia – página 49. 

ATIVIDADE 4: Aprofundamento do gênero – páginas 50 e 51. 

 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA! 

 
 
 

   

A URSA MAIS TRISTE DO MUNDO 

SAI DO PIAUÍ E CHEGA AO 

SANTUÁRIO COM NOVO NOME E 

NOVA VIDA 

https://www.youtube.com/watch?v=skDKNmCkxDE

