
 

 

Português: 

Poesia: A Escola 
 
Escola é      
... O lugar que se faz amigos. 
Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
Programas, horários, conceitos... 
Escola é, sobretudo, gente. 
Gente que trabalha que estuda 
Que alegra, se conhece, se estima. 
 
O Diretor é gente, 
O coordenador é gente, 
O professor é gente, 
O aluno é gente, 
Cada funcionário é gente. 
 
E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um se comporte 
Como colega, amigo, irmão. 
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 
Nada de conviver com as pessoas e depois, 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 
Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só. 
 
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 
É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem, 
É conviver, é se “amarrar nela”! 
 
Ora é lógico... 
Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 
Fazer amigos educar-se, ser feliz. 
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 
 

                                               Paulo Freire. Poesia do educador. 
Responda 

1) O que é a escola para você? 

______________________________________________________________ 

Escola Municipal Manoel Baptista da Silva 

Nome do aluno: Data: 20/07/2021                   Semana: 18 
 Professor: Adriana Turma: 4º ano A  

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa, 
Matemática 

Entregar: Copiar a atividade no 
caderno ou imprimir e enviar foto. 



___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1) De acordo com a poesia, o que é a escola? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Quem o autor da poesia diz que é gente na escola? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Paulo Freire, autor da poesia, diz que a escola poderá ser melhor. Qual é a 

condição necessária para isso, na opinião dele? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4) O autor da poesia diz também que o importante não é só estudar. O que ele 

quis dizer com isso? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) De acordo com a poesia, o que fica mais fácil fazer na escola? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Na folha impressa, os alunos realizarão a leitura da poesia “A Escola”. Eles farão comentários 

das estrofes, entendimento do texto, ilustração e enviarão as fotos. Também realizarão a 

leitura individual da poesia e enviarão o áudio.  

 

 

 



Matemática: 

 

As atividades de hoje será no livro didático de matemática na página 172. Os discentes 

observarão a metade da figura, identificará o eixo simétrico, os quadradinhos do lado já 

desenhado, reproduzirão a outra metade marcada pela linha vermelha e pinte-a bem bonita. 

 


