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Atividades referente ao dia 22/05/2020____ Sexta-feira 

Português: Conteúdo: Cuidados com a natureza___ Unidade 1 

Para ir além__ página 30 e 31___. Seguir a proposta e fazer a produção de 

texto final no caderno de caligrafia. 

 

Matemática: Conteúdo: Muito mais que 1000____ Unidade 1 

Páginas 32 e 33__Responder os exercícios. 

   

Análise do livro “O cachorrinho Samba na Fazenda”. 

Responder as atividades propostas referente ao livro do 1º Bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de maio de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

Análise Literária do livro: 

“O Cachorrinho Samba na fazenda” 

1) O cachorrinho Samba foi viajar para: 

(     ) Minas Gerais 

(     ) Paraná 

(     ) Fazenda 

2) Ele viajou de quê: 

(     ) Avião 

(     ) Trem  

3) Quem é o autor do livro? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) “ Stella Maris”, é uma palavra em latim que significa: 

(      ) Estrela do céu 

(      ) Estrela do mar 

5) Por que os cachorros da fazenda se coçavam tanto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6) A casa grande da fazenda tem quantos: 

Quartos__________ 

Banheiros__________ 



7) Circule a resposta correta. 

Onde está o bezerrinho da vaca 126? 

 Na sombra do bambuzal. 

 

 As vacas escondem tão bem seus filhotes que raramente são 

encontrados. 

 

8) O cachorrinho Samba dos livros não tinha pulgas, por quê? 

(     ) Ele tirava as pulgas e jogava no lixo. 

(     ) A dona dele escovava todos os dias, e dava banho uma vez por semana. 

9) Desenhe o que as crianças e os cachorros procuravam no jardim no 

domingo de Páscoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  Escreva com suas palavras o que você entendeu do livro e a parte 

que você mais gostou, logo após faça um desenho ilustrando seu 

resumo. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Correção dos exercícios do dia 21/05/2020___ Quinta-feira 

 



 

 

 

 


