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Atividades para o dia 28/04/2020___ Terça-feira 

 

Matemática___ Unidade 4 

 Siga em frente___ Páginas 88 e 89. 

 

Português____ Unidade 4 

Palavras e sensações___ Unidade 4 

Assistir a vídeo aula, com o link abaixo: 

https://youtu.be/TedJnMYP0vk 

 Copiar a explicação no caderno de português, que está logo abaixo, na 

próxima página. 

 

História___ A colônia portuguesa se revolta___ Unidade 4 

Hora de organizar___ Páginas148 e 149, exercícios 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de abril de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                                             

 Aluno (a): ___________________________________________4º Ano A 

Atividade para ser copiada no caderno de português 

Português: Conteúdo___ Palavras e sensações: Unidade 4 

Versos e Parágrafos 

Versos e estrofes 

O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um 

poema representa um verso, já a estrofe é o conjunto de versos. 

Parágrafos 

Parágrafo consiste num conjunto de frases coesas que servem para expressar 

um pensamento ou ideia central num texto. 

A Bailarina 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 

Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá. 

Não conhece nem lá nem si, 

mas fecha os olhos e sorri. 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 



Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Mas depois esquece todas as danças, 

e também quer dormir como as outras crianças. 

(Poesia de Cecilia Meireles, Ou Isto ou Aquilo, Ed. Nova Fronteira) 
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Correção das atividades do dia 27/04/2020 

Português 

Produção de texto___ Resposta pessoal. 

 

 Matemática: Conteúdo ___Que tempo louco! __ Unidade 4 

Página 87 

1) Um céu sem nuvens indica que não vai chover. Um dia com névoa pela 

manhã pode indicar sol pela tarde. Um tempo abafado, nuvens escuras 

no céu e ventos fortes indicam uma possibilidade de chuva. 

 

2) Resposta pessoal. 

 

 

3) a) Resposta pessoal. 

b) Resposta pessoal. 

c) Resposta pessoal. 

d) Resposta pessoal. 

 

4) Assim que a população é informada sobre a chegada de fortes 

tempestades ou de furações, as pessoas podem se proteger melhor e tomar 

todas as medidas recomendadas para esse tipo de situação. 

Religião  

Respostas pessoais. 

 

 



 


