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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 14 

Professoras: Luciana, Abigail e Claudia Data: 07/06/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 14/06/2021 

 
 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. Hoje apenas finalização da atividade 4 será realizada no 

caderno, mas não esqueça de escrever no caderno as páginas que você realizou no livro. Sempre siga as 

orientações da sua professora. 

 

Olá crianças, tudo bem com vocês?! Estão lembrados da ursa mais triste do mundo? Olha ela 

aí de novo.  

  Nesta semana continuaremos as atividades do livro 

didático, porém será necessário fazermos algumas 

modificações, pois estamos no ensino remoto. Algumas 

atividades serão adaptadas para que vocês consigam realizá-

las. Então leia as instruções com muita atenção: 

Prática da oralidade 

ATIVIDADE 1: Página 54   

Nesta atividade você deverá gravar um áudio para a sua 

professora, respondendo as questões a, b e c. 

ATIVIDADE 2: Página 55 – Realize a leitura da página, de 

forma silenciosa e com muita atenção. 

     ATIVIDADE 3: Página 56 – Atividade 1 ( a, b, c, d, e, f), porém não será possível você discutir com 

os colegas, pois a rotina de cada família é muito diferente e o acesso à internet nem sempre é 

possível a todos, portanto, procure conversar com alguém da sua família ou com sua professora 

para realizar esta atividade. Ela deve ser realizada no livro didático. 

    ATIVIDADE 4: Página 57 – Para aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre blog, faça a 

leitura da página e depois, se possível visite um blog e escreva sua experiência no caderno de 

Língua Portuguesa. 

     Sugestão de blog para visitar: Ciência Hoje das Crianças. 

Acesse o link para ter acesso ao blog: http://chc.org.br/acervo_category/blogue-do-rex/ 

                                            NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA! 

 

http://chc.org.br/acervo_category/blogue-do-rex/

