
 

1 
 

Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professoras: Luciana, Abigail e Claudia Data: 21/06/2021 Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 28/06/2021 

 
 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. 

 

                       

ATIVIDADE 1 - Continuando a sequência das atividades juninas, com muita animação ouçam a 

música do SANFONEIRO, cante com sua família no Karaokê e depois leia a letra da música para 

responder as questões. 

Link para ouvir a música: 

 https://www.upletras.com.br/xuxa-o-sanfoneiro-so-tocava-isso/ 

Link do Karaokê Junino. Divirta-se com sua família: 

 https://www.youtube.com/watch?v=-DRTqfcXaw8 

 

https://www.upletras.com.br/xuxa-o-sanfoneiro-so-tocava-isso/
https://www.youtube.com/watch?v=-DRTqfcXaw8
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ATIVIDADE 2 – Depois da cantoria, vamos responder as questões a seguir: 

A) De acordo com a música, o que estava acontecendo na roça? 

_________________________________________________________________________ 

 

B) Quem estava tocando a música? 

_________________________________________________________________________ 

 

C) Por que o sanfoneiro só tocava uma música?  

_________________________________________________________________________ 

 

D) Você ou alguém da sua família já viu um sanfoneiro tocando? Conte-nos onde e como foi:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

E) Encontre, na música, rimas para estas palavras: 

Raiar rima com ________________________ 

Rebuliço rima com _____________________ 

ATIVIDADE 3 -  Agora, vamos montar uma sanfona de papel e colá-la abaixo, caso não imprima, 

você pode seguir o passo a passo e colar no caderno. É bem fácil. 
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Anexo: SANFONEIRO SÓ TOCAVA ISSO  -  RECORTE AS PEÇAS E MONTE SUA SANFONA, COMO A ORIENTAÇÃO ANTERIOR: 

  

 

ATIVIDADE 4 – DESAFIO JUNINO PARA A SEMANA.  

Você deverá realizar a cada dia da semana um desafio junino e depois enviar para a professora. 

Siga o PDF virtual. 

NÃO ESQUEÇA DE ENVIAR AS ATIVIDADES PRONTAS À SUA PROFESSORA! 


