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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 15 

Professoras: Luciana, Abigail e Claudia Data: 14/06/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 21/06/2021 

 
 Lembretes importantes:  

✓ Desta vez, as atividades não estão no livro didático, portanto você deverá usar seu caderno de Língua 

Portuguesa para registrar, caso não imprima as atividades. Lembrando que imprimir é opcional. 

✓ Inicie com o cabeçalho, em seguida o nome da matéria e as respostas dos exercícios propostos. 

 

                       

E no mês de junho comemoramos as festas juninas, porém desde o ano passado com a 

Pandemia da Covid 19, as pessoas vêm mantendo a tradição da cultura brasileira, porém sem 

grandes festejos e aglomerações. As comidas, as músicas e as brincadeiras nesta época é o que 

temos de mais forte. 

ATIVIDADE 1 – Leia o texto silenciosamente e responda as questões a seguir:  

Bolo de milho verde  

Ingredientes:    1 lata de milho 
                           1 lata de leite (use a lata do milho) 
                           1 lata de açúcar (use a lata de milho) 
                           1 lata de flocão de milho ou fubá (use a mesma lata) 
                           1 lata de óleo ( continue usando a lata) 
                           3 ovos inteiros 
                           1 colher (sopa) de fermento em pó 
                           Margarina e farinha de trigo para untar 

Modo de preparo:  Primeiro escorra o milho e use a própria lata para as medidas, em seguida unte e 

enfarinhe uma forma de bolo com furo e coloque o forno para aquecer. Em seguida, coloque no 

liquidificador o milho (já escorrido), o leite, açúcar, flocão de milho, óleo, ovos e bata bem até que o milho 

fique bem moído. Se quiser, pode acrescentar duas colheres de sopa de coco ralado. Acrescente o 

fermento em pó e pulse o liquidificador 3 vezes. Por último, despeje essa massa na forma e leve ao forno 

médio. Deixe assar por, aproximadamente, 40 minutos e faça o teste do palito e observe um tom dourado  

médio, para saber que o bolo está pronto. Espere esfriar totalmente para desenformar.  
Para acompanhar, sirva com um cafezinho ou chá bem quentinho. 

 

https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/como-deixar-o-bolo-molhadinho/


 

2 
 

Agora responda:  
a) O texto lido é :  (    ) um bilhete        (    ) uma receita           (    ) um poema. 

 
b) Escreva o nome dessa receita: _____________________________________________________ 

 
c) Copie o nome de dois ingredientes dessa receita: _______________________________________ 

 

d) Quantas xícaras de leite foram usadas? _______________________________________________ 
 

e) Durante quantos minutos esse bolo deve ser assado? ____________________________________ 
 

f) Caso tenha os ingredientes em casa, faça a receita com um adulto e depois mande as fotos para a 
professora. 

 

ATIVIDADE 2 -  Copie a cantiga a seguir, com letra cursiva e separação das palavras: 

Caicaibalãocaicaibalãoaquinaminhamãonãocainãonãocainãocainaruadosabão. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3 -Pesquise uma cantiga junina conhecida e escreva-a no espaço abaixo. Use a letra cursiva: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 4 - Maricota está um pouco sem informações sobre a COVID 19. Ela quer um par para 

dançar com ela na festa junina em sua casa. E, decidiu mandar um bilhete para seu primo Joãozinho. 

Veja:  

                           Joãozinho, 

                           Venha dançar comigo na quadrilha da minha casa. 

                           A festa será aqui em casa, somente pessoas da família, 

                  no próximo sábado.      . 

                           Haverá também muitos comes e bebes. 

                           Ficarei muito feliz se você aceitar dançar comigo. 

                           Te espero.  

                                                                               Maricota 14/06/2021 

 

 Infelizmente Joãozinho não irá, pois está doente. Ajude-o a escrever um bilhete explicando o 
motivo:       
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________                   
 

ATIVIDADE 5 - Faça uma lista das brincadeiras que encontramos nas festas juninas: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

9. ______________________________ 

10._____________________________ 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA! 

 

 


