
ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE

Nome do aluno:
SEMANA 27

20/09  à
24/09/2021

Professor: CRISTINA Data: 20/09/2021
SEGUNDA-FEIRA

Turma: 4ºA

Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA/
MATEMÁTICA

Entrega: foto via zap

LEITURA DA SEMANA
UBUNTU

(SILVIA MORAL)
https://www.santillana.pt/files/apps/mun3/assets/ubuntu.pdf

ATIVIDADE 1 – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo, depois responda em seu caderno

A galinha medrosa

Logo ao nascer do sol, uma galinha medrosa, que acordou antes das outras, saiu
do galinheiro. Ainda tonta de sono e meio distraída, viu a própria sombra atrás dela e
levou o maior susto:

— Cocó... cococó... cocoricó... socorro! Tem um bicho horroroso me perseguindo!
Cocoricó... cocoricó...

E saiu correndo pra lá e pra cá, toda arrepiada, soltando penas para tudo quanto é
lado. A barulheira acordou as outras galinhas que, assustadas saíram do galinheiro:

– O que foi que aconteceu? Cadê o bicho? Que susto! Cocoricó… cocoricó…
cocoricó… e saíram correndo pra lá e pra cá, todas arrepiadas, soltando penas para tudo
que é lado. Só depois de muito tempo e de muita correria é que elas se deram conta de
que não estavam vendo bicho nenhum.

– Onde está o bicho? – perguntou uma delas ainda meio sem fôlego
.
 – Ali – respondeu a galinha medrosa e apontou para a própria sombra.

LILIANA E MICHELE LACOCCA.

https://www.santillana.pt/files/apps/mun3/assets/ubuntu.pdf


Responda no seu caderno:

1-) O que expressa o uso do ponto de exclamação na frase “— Cocó... cococó...
cocoricó... socorro! Tem um bicho horroroso me perseguindo! Cocoricó...
cocoricó...”

2-)  Conte de forma resumida
Como foi o início da história?
Qual foi o conflito do texto?
Quando se deu o clímax do texto?
Qual o final da história?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA
LIVRO PNLD -  NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA

● PÁGINA 174 – resolver uma divisão

A) Realizar a leitura dos textos e enunciados das páginas citadas
acima.

B) Responder individualmente às questões.
C) Enviar foto para correção via WhatsApp.

BOM TRABALHO E ATÉ AMANHÃ


