
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.
Nome do aluno: Semana 21

de 9  a 13 de agosto
Professor: Lucilene Sena Data: 10/8/2021 Turma: 4º A

Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA
e MATEMÁTICA

Entrega: Diariamente via whats app da
professora.

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Terça- Feira

10/8

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: adjetivo.
Matemática multiplicação
Aula de Educação Física com o profº 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.

Registre em seu caderno o texto abaixo e complete com adjetivos do quadro,
mas não podem se repetir:

UM  CONTO  SURPRESA
  Era uma vez um príncipe ___________, que vivia em um reino ___________. Ele
tinha tanto medo de tudo, que todos o achavam muito ___________. Apesar disso,
todas as donzelas queriam se casar com ele, porque diziam que ele era
________________.
  O rei e a rainha decidiram que seu filho não podia continuar daquele jeito e o
mandaram em uma missão _____________: tinha que resgatar uma princesa de um
dragão ____________.
  ____________ como era, o príncipe até foi em busca da tal princesa, mas bolou um
plano ____________ para nunca mais voltar, já que tinha certeza de que não
conseguiria cumprir o que seus pais queriam que fizesse.
  Depois de viajar durante dias, não conseguia encontrar outro reino. Não havia uma
única construção pelos lugares pelos quais ele passou. Achou até que teria que voltar
para seu ____________ reino, pois já estava ficando com medo de encontrar algum
monstro ou algo parecido.
( Janaína Spolidorio )



 4° LEIA COM ATENÇÃO OS SUBSTANTIVOS E RELACIONE
CORRETAMENTE COM O ADJETIVO ADEQUADO.

5° PINTE O ADJETIVO MAIS ADEQUADO PARA CADA FIGURA.



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA

TERÇA – FEIRA

10/8

LOTERIA DA MULTIPLICAÇÃO

FAÇA OS CÁLCULOS EM SEU CADERNO E DEPOIS PINTE O
RESULTADO CORRETO PARA CADA CONTINHA.


