
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 14

de 7 a 11 de junho
Professor: Lucilene Sena Data: 8/6/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA

Entrega: Diariamente via whatsapp da
professora.

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira
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Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Atividades de língua portuguesa gênero textual reportagem e jornal.
Atividades de matemática cálculos de multiplicação.
Aula de Ed Física com o professor DIOGO

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades (seguindo o exemplo que já consta
em seu caderno).
2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades referente a aula
do dia anterior.

3° Língua Portuguesa.

JORNAL



Importante meio de comunicação. É com a leitura de um jornal impresso que
tomamos conhecimento de fatos importantes que acontecem no Brasil e no mundo.

Existem jornais de diversos tipos, mas todos eles têm formas parecidas:
páginas soltas, encaixadas umas às outras.

Escolha um jornal local publicado recentemente e responda às questões

abaixo:

Nome do jornal:

Data de publicação:

Número de cadernos :

Quantidade de páginas:

Principais Seções:

Em um jornal também temos ANÚNCIOS:
Quando queremos comprar, vender, encontrar alguma coisa, escrevemos um

anúncio. Porém é importante saber que ele não se restringe apenas a um jornal;
podemos encontrar anúncios em revistas, folhetos, cartazes de rua, na televisão, no
rádio e até no cinema. E um anúncio pode ser escrito ou falado.

Procure um anúncio de seu interesse no jornal que você utilizou na atividade

anterior e cole-o abaixo.

Faça uma avaliação do anúncio que você escolheu.

A) Que produto está sendo anunciado?

B) Quais palavras foram utilizadas para chamar a atenção sobre o produto?

C) Você compraria esse produto? Por quê?



Agora é a sua vez, crie um anúncio dos produtos abaixo, utilize palavras que
convença o consumidor a comprar seu produto, seja criativo:

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA
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OBSERVE ATENTAMENTE QUE HÁ QUANTIDADES NAS ASINHAS DAS BORBOLETAS, SIGA OS CÓDIGOS

ABAIXO, FAÇA AS CONTINHAS DE MULTIPLICAÇÃO EM SEU CADERNO E DESCUBRA OS RESULTADOS.


