
 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI 

 
Nome do aluno:  
 Semana: 12 

Professoras: Patrícia Mendes/ Kika 
 

Data: 25/05/2021 Turmas: 4º A/B 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 
 

Entrega: 03/06/2021 
 

(EF04LP25) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 
rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor. 

Prática de oralidade. 

Jogral 

Na página 29 do livro “Ápis” de Língua Portuguesa, tem uma instrução sobre o jogral. 

Leia a seguir a definição de jogral: 

Jogral é atualmente conhecido como um modo de declamação de poemas ou canções por um 

coro, alternando entre o canto e a fala. Os jograis são bastante comuns como um gênero de peça 

teatral, onde ao invés dos cânticos, os participantes se organizam em grupos e declamam as falam 

em conjunto, de modo harmonioso. 

Agora, pinte nas páginas 21 e 22 do mesmo livro as falas dos personagens da fábula “A cigarra e 

a formiga”. 

Treine a postura leitor (se preferir, convide um familiar para ser o narrador). Na aula on line de 

quinta- feira, iremos realizar a leitura com a professora fazendo esse papel. 
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Nome do aluno:  
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Entrega: 01/06/2021 
 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. 

 

Na atividade de hoje vamos falar sobre o quadro das ordens e classes numéricas. 

Assista ao vídeo explicativo acessando o link abaixo para auxiliar na compreensão das atividades. 

CLASSE E ORDEM DOS NÚMEROS: 

https://youtu.be/5e6n1VbLvfw 

Realize a atividade da página 18 do “Nosso livro de matemática” para exercitar. 
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Entrega: 01/06/2021 
 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e 
urbanas. 

Leia o texto sobre Imagens e mapas na página 11 do livro “Ápis” Interdisciplinar depois, vá para 
as páginas 18 e 19 para realização das atividades. 
 

 
 



 

        
                                                                                      
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

    Bom estudo! 


