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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE - UFG 

Viagens em diferentes espaços, tempos e formas 

Língua Portuguesa –               4º ano________ Professora: Márcia 

Aluno(a) ________________________________________________ 

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome)  

 

 ROTEIROS 1, 2, 3 e 4 DA SEGUNDA ESCALA 

Orientações importantes: 

Realize este roteiro observando as datas da semana que nós 

organizamos para você. A cada semana você realizará uma parte, assim 

você sempre terá a oportunidade de fazer suas atividades com tempo, 

com capricho e atenção.  

Este primeiro grupo de roteiros de atividade é da segunda escala:  

a) Primeiro Roteiro: realize as atividades entre os dias 02 a 06 de 

novembro de 2020.  

b) Segundo Roteiro: entre os dias 09 a 13 de novembro. 

c) Terceiro Roteiro: entre os dias 16 a 20 de novembro  

d) Quarto Roteiro: entre os dias 23 a 26 de novembro.  

 

A entrega deste grupo de roteiros completos será no dia 27 de 

novembro (sexta-feira) e por e-mail marciaftorresp@ufg.br 

 

Primeiro Roteiro da Segunda Escala 

Realização: de 02 a 06 de novembro de 2020 

_____________________________________________________ 

Essa é a primeira parte do nosso estudo da segunda escala dos 4os Anos 

A e B do CEPAE. Antes de começar é preciso recordar alguns conteúdos muito 

importantes que você aprendeu nos oito primeiros roteiros da Primeira Escala 

na disciplina de Língua Portuguesa. 

Toda história narrada tem um início, meio e fim da história.  

1 - Assista no site www.cepaequartoequinto.com os seguintes vídeos 

de Língua Portuguesa, eles são muito importantes para sua aprendizagem:  

1º vídeo – Para conversar, narrar e escrever  

2º vídeo – Memórias, narrativas, sequência lógica e pontuação.  

Após assistir aos vídeos, você observou que além de uma história ter 

começo, meio e fim, ela também precisa da pontuação para ser compreendida.  

mailto:marciaftorresp@ufg.br
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O narrador conta a história e ao escrever o que o personagem disse 

alguma coisa ou pensou, usamos dois pontos e depois, na linha seguinte 

deixamos um espaço de mais ou menos uns dois dedos, escrevemos o travessão 

e em seguida iniciamos a frase com letra maiúscula  

Veja o modelo 

Entre a margem do caderno e o início da frase coloquei o dedo no espaço para 

você ver que esse espaço é o que chamamos de parágrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

Na página do caderno tem uma margem ao lado do dedo, que é uma linha 

traçada desde cima da folha até embaixo. Então deixamos um espaço depois 

dela, como está indicado com o dedo e iniciamos a frase com letra maiúscula.  

Essa frase é a escrita do narrador.  

 Ela dizia:  

No final tem dois pontos : e não tem -  

Embaixo dessa frase, novamente há um espaço, que é o parágrafo.Depois 

iniciamos com travessão porque quem fala é um personagem.  

 - Olá, meus amigos!  

2 - Quais os outros sinais de pontuação você encontrou nessa frase? 

_____________________________________________________ 

Por que usamos esses sinais nesta frase?_______________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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NarraA 

3 - Observe os balões nos quadrinhos. Ele apresenta a fala dos personagens 

que na narrativa são substituídos pelo travessão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Vamos transformar os quadrinhos na escrita narrativa:         Narrador  

 Muito insatisfeita com as ações dos humanos contra a natureza, as 

plantas de um jardim conversavam:  

 - E a guerra contra os humanos, desistiu? 

A segunda planta respondeu: 

 - Nada, estamos mais perto da vitória do que nunca!  

 - Te apresento Vanderleia, a planta carnívora.  

A planta carnívora cumprimentou dizendo:  

 - Rau, Rau, Rau  

A primeira planta perguntou:  

 - Sério? Qual é o plano?  

A planta carnívora explicou:  

- Simples, só temos que atrair os humanos para dentro da minha boca.  
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A segunda planta logo disse:  

 - O que está esperando? Traga logo um smartphone! 

Atenção: as frases em azul e sublinhadas foram inventadas para dar 

sequência e clareza ao texto narrativo.  

Só uma curiosidade! O que o último quadrinho sugere? O que você acha que a 

planta quis dizer? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______            

Observe e leia os quadrinhos abaixo:  

Você já tem a fala dos personagens e precisa  

Criar a escrita do narrador antes de cada quadrinho e depois copiar as 

falas, utilizando o parágrafo, o travessão e a letra inicial da frase com letra 

maiúscula. Veja como ficou o modelo anterior para criar esse. 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

            

            



5 
 

            

            

             

             

             

Essa história tem desfecho? Tem um final? ________________________ 

Como poderia ser o final desta história? Vamos escrever? Lembrando que o 

final da história é o desfecho, onde as situações se resolvem. Então vamos 

narrar criando a escrita do narrador e a fala dos personagens, construindo o 

final da narrativa. 
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Segundo Roteiro da Segunda Escala 

Realização: de 09 a 13 de novembro de 2020. 

 

Aluno(a): 

_____________________________________________________  

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome)  

 

1) A segunda parte deste Roteiro de Atividades começa no livro de 

Língua Portuguesa. Abra o livro de Língua Portuguesa na página 130 e leia a 

história de Arion e os Golfinhos. É uma história em quadrinhos e tem balões 

que representam a fala dos personagens e o retângulo abaixo dos quadrinhos 

representa a escrita do narrador. O narrador é quem conta ou narra a 

história. 

Observe que no primeiro quadrinho tem um músico e o rei. Observe que 

embaixo do quadrinho há uma escrita do narrador e no balão a fala de um 

personagem. Na escrita narrativa se escreve diferente dos quadrinhos. Se 

escreve assim:  

Como a maioria dos gregos, Periandro,  

rei de Corinto, amava a música  

- Oh, como é bom um pouco de música nesta vida, trá-lá-lá.  

a) E no segundo quadrinho o que diz o narrador? Copie aqui nessas linhas.  

________________________________________________________

________________          

________________________________________________________

_____________________         

b) E no terceiro quadrinho, o que disse o narrador? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

c) E o personagem do quadrinho? Inicie com parágrafo, travessão e letra 

maiúscula para copiar 
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 - ________________________________________________ 

             

d) Daqui para frente você continua, certo? Organize o texto narrativo 

como iniciamos, escrevendo o que diz o narrador em cada quadrinho e embaixo 

a fala do personagem. Mas faça essa escrita somente com uma parte da 

história em quadrinhos, somente das páginas 130 e 131. São ao todo dezoito 

quadrinhos. Combinado? 
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e) Confira o que você escreveu, relendo o que escreveu atentamente, 

use a borracha se precisar reescrever. Observe se as frases e palavras dos 

balões foram colocadas no texto usando o parágrafo e o travessão.  

 

O Mito é uma história fantástica, mas é também uma narrativa.  

Os mitos foram utilizados por diferentes povos há muito tempo atrás, 

entre eles, os povos gregos antigos para explicar o que acontecia e os 

fenômenos da natureza, como a chuva, a tempestade, as marés altas dos 

mares, o dia, a noite e muitos outros. Aqueles povos antigos não conheciam a 

ciência, então, criavam histórias para explicar o porquê dos acontecimentos.  

Essas narrativas são cheias de personagens sobrenaturais,  

                                        deuses e heróis.  

 

2) Você leu nas páginas 130, 131, 132 e 133 do Livro de Língua Portuguesa do 

4º ano uma história da mitologia grega contada na forma de História em 

Quadrinhos, conhecida como HQ. 

a) Você gostou da história? ______________________ 

Por quê?            

            

             

b)E da forma como ela foi contada? _______________________  

Que momento da história você achou mais interessante? ______________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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vv

 

vv

 

vv

 

vv

 

vv

 

vv

 

vv

 

vv

 

vv

 

Por quê?            

            

             

3 - Sabemos que uma narrativa tem início, meio e fim.  

No início a narrativa apresenta o tempo e o espaço em que a história 

acontece e quem são os personagens que a compõem. Por isso, o início é a 

introdução da história.  

Depois, no meio da história surge o momento de tensão da história, onde 

são apresentados os conflitos e, logo depois, surge o momento que uma 

situação de conflito precisa ser resolvida pelos personagens, é o clímax da 

história para que o conflito seja solucionado e, assim, teremos o desfecho da 

história, o final.  

Retome a HQ abrindo o livro para indicar qual é o quadrinho que melhor 

representa. Para responder numere os quadrinhos do livro. Na página 130 tem 

sete quadrinhos, na página 131 tem onze quadrinhos, na página 132 tem onze 

e na página 133 tem cinco quadrinhos.  

a) A situação inicial da história. 

Quais são os quadrinhos da história que melhor representa esse 

momento? Escreva os números nos círculos abaixo: 

 

 

b) O início do conflito.  Quais são os quadrinhos da história que 

melhor representa esse momento? Escreva os números nos triângulos 

abaixo: 

 

 

c) O clímax.  Quais são os quadrinhos da história que melhor 

representa esse momento? Escreva os números nos pentágonoscírculos 

abaixo: 

 

 

 

O desfecho   Quais são os quadrinhos da história que melhor 

representa esse momento? Escreva os números nos quadrinhos abaixo: 
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Ilustre a parte principal, a mais importante dessa história do livro Arion e 

os Golfinhos: 

 

 

 

 

 

 

 

3- A narrativa mitológica Arion e os Golfinhos está escrita no passado, no 

presente ou no futuro?          

As palavras que indicam ações no passado, no presente e no futuro são 

chamadas de verbos. Então escreva as os verbos nos tempos corretos, 

conforme o modelo:  

Modelo:  

O músico tocava o instrumento. – O verbo tocava está no passado.  

O músico toca o instrumento. O verbo toca está no presente.  

O músico tocará o instrumento. O verbo tocará está no futuro 

 

a) Complete corretamente indicando o tempo dos verbos sublinhados:  

Airon convenceu o rei.  O verbo está no _______________________ 

Ele cantará uma bela música.   O verbo está no __________________ 

A onda do mar cobre o navio.  O verbo está no ___________________ 

Periandro puniu os marujos.  O verbo está no ___________________ 

O rei se acalma pela primeira vez.  O verbo está no ______________ 

O reino fará uma bela festa.  O verbo está no ___________________  
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Terceiro Roteiro da Segunda Escala 

Realização: entre os dias 16 a 20 de novembro  

 

Aluno(a): 

_____________________________________________________  

________________________________________________________ 

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome)  

 

1) A terceira parte deste Roteiro de Atividades começa com o vídeo 

Prosa e poesia que você pode assistir  

no site cepaequartoequinto.com 

2) Depois de assistir o vídeo, abra o seu livro de Língua Portuguesa. nas 

páginas 116 117 e 118 e leia “No ritmo da música” para fazer a leitura 

de uma história “O Sol e a Lua”  

a) O que você imaginou quando viu o título dessa história e as ilustrações?  

            

             

b) O que você leu se confirmou? ______________________________ 

c) Escreva com suas palavras resumidamente sobre o que fala a história? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

d) Observe que a disposição da história é bem parecida com a de um texto 

que você conhece? Qual? Marque a resposta certa:  

( ) uma narrativa  (    ) um poema  (    ) uma HQ  

(    ) uma entrevista (    ) uma crônica (    ) uma receita  

e) Como o texto lido está organizado? Marque a resposta correta: 

(    ) em parágrafos e travessão  (    ) em versos e estrofes  

(    ) em texto narrativo   (    ) em balões como nas HQ. 

f) Em quantas estrofes está organizada a letra da canção O Sol e a Lua? 

__________________(escreva por extenso). Todas as estrofes têm 

a mesma quantidade de versos?____________________________ 
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3 - Releia a segunda estrofe:  

Imagine só! Tenha dó!  

Pois meu coração não pertence a ninguém  

Sou a inspiração de todos os casais.   

Dos grandes poetas aos mais normais.  

Sai pra lá, rapaz!  

a) Quem está falando nessa estrofe?____________________ 

b) Quais os versos demonstram o desprezo de quem está falando? 

Copie nas linhas abaixo:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

c) Quem é desprezado?__________________________________ 

d) Na letra da canção foram usadas diferentes palavras para se 

referir ao Sol. Releia e marque somente os que foram utilizados.  

(    ) bola quente  (    ) ninguém    (    ) rapaz  (    ) ela    (    ) astro-rei 

4 Releia a primeira estrofe do poema.  

O Sol pediu a Lua em casamento 

Disse que já a amava há muito tempo.  

Desde a época dos dinossauros  

Pterodátilos, tiranossauros,,, 

Quando nem existia a bicicleta 

Nem o velotrol, nem a motocicleta 

Mas a Lua achou aquilo estranho  

Uma bola quente que não toma banho!  

 

a) Escreva pares de palavras finais dos versos que rimam, isto é, 

apresentam sons semelhantes.  

Exemplo: casamento rima com ______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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b) Retire dos versos as palavras e escreva corretamente cada uma delas 

conforme o quadro abaixo: 

Palavras 

monossílabas 

(que têm uma 

sílaba só)  

Palavras 

dissílabas  

(que têm duas 

sílabas)  

Palavras 

trissílabas  

(que têm três 

sílabas)  

Palavras 

polissílabas 

(quem têm 

quatro ou mais 

sílabas)  

    

    

    

    

c) Ligue corretamente a palavra sublinhada ao sentido correspondente:  

Meu coração não pertence a ninguém    Coisa sem importância  

O Sol congelou seu coração.     Sentimento  

A turma ficou falando abobrinha até tarde.   Legume pequeno  

A tia fez um prato de abobrinha    Tornou frio e sem emoção 

Meu tio toma remédio para o coração.   Órgão do corpo humano 

 

Palavras cruzadas. Complete cada quadrinho com uma letra formando uma 

palavra que responda as perguntas.  

1 – cada uma das linhas de uma estrofe de um poema 

2 – parte de uma palavra  

3 – palavra que indica ação  

4 – conjunto de versos de um poema  

5 – palavra com duas sílabas  

                                           2                4 

         1                                                  

 

                          5 

 

 

 

 

         3 
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Quarto Roteiro da Segunda Escala 

Realização: entre os dias 23 a 26 de novembro  

 

Aluno(a): 

_____________________________________________________  

________________________________________________________ 

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome)  

1) Faça a leitura em voz alta do texto abaixo com atenção. Siga a 

pontuação ao ler. Você é capaz e tenho certeza que você irá gostar 

muito dessa atividade.  

Você conhece o coelho solitário chamado Felpo Filva? Ele mora na Toca 

88, da Rua Despinhos, na cidade de Rapidópolis. Ele não recebia visitas, não 

tinha amigos, uma queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já 

estavam acostumados, diziam que ele vivia no mundo da lua, que era distraído 

e desligado, e que tudo isso se poderia entender, pois ele era um poeta.  

Felpo era assim solitário desde os tempos de criança, quando os 

coleguinhas da escola zombavam dele porque ele tinha uma orelha mais curta 

que a outra.  

Essa diferença sempre foi um grande problema, e a situação piorou ainda 

mais quando resolveram que Felpo deveria usar um aparelho para esticar a 

orelha curta.  

O aparelho se chamava Sticorelia. Era grande, pesado e difícil de usar. 

O pior de tudo foi que de nada adiantou tanto sacrifício. Ninguém entendeu 

por quê, mas o aparelho, que funcionava tão bem com os outros filhotes, não 

deu resultado com o Felpo. Ele continuou com uma orelha mais curta que a 

outra.  

Um certo dia, quando Felpo já era um poeta famoso, tomou uma decisão: 

ele iria contar para todos a triste história de sua vida. Iria escrever a sua 

autobiografia.  

O coelho poeta pegou uma xícara de café, sentou-se diante da máquina 

de escrever e começou: Infância...  

Mas nesse momento, seus pensamentos foram interrompidos pela 

campainha. Era o carteiro trazendo uma pilha enorme de cartas... 1 

 
1 Parte da história “Felpo Filva” de Eva Funari.  
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Nesse dia, porém, Felpo Filva viu um envelope diferente, grande, lilás, 

amarrado com um laço de fita de cetim. Aquilo chamou a sua atenção. Curioso, 

ele abriu e leu: 

 

 

 

 

Rapidópolis, 20 de fevereiro    

  Prezado senhor Felipo Filva 

  

Meu nome é Charlô e admiro demais o seu talento e os 

seus poemas, mas, se me permite, tem algunzinhos que eu 

não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da 

história do poema da Princesa do avesso! Cruz credo, que 

final pavoroso! Veja só:  

Princesa do avesso 

Não mora na torre.  

O fundo do poço é o seu casarão.  

 

Não joga suas tranças,  

Espera uma corda 

De um príncipe jovem,  

Formoso e bobão.  

 

Chegado o momento,  

A moça do avesso 

O traz para baixo  

Com um leve puxão.  

 

No fundo do poço,  
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Com frio e com fome,  

Os dois infelizes 

Pra sempre serão.  

 

Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito 

pessimista! Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a 

continuação e mudei o destino dos pobres coitados.  

Um dia, porém,  

a história mudou 

ninguém sabe como,  

nem qual a razão.  

  Do fundo do poço,  

  Saíram cansados 

  De tanta tristeza 

  De tanta prisão  

(complete as linhas com suas ideias dando sequência) 

Pegaram ____________________________________________________ 

Suas coisas, seus filhos.  

Saíram ______________________________________________________ 

Num _________________________________________________________ 

   Não foram para a torre.  

   Não foram _____________________________________ 

   Ficaram________________________________________ 

   Com os _________________________________________ 

Compraram ________________________________________________ 

Numa linda ________________________________________________ 
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Viveram ali _________________________________________________ 

de short ou calção  

   Abraços.  

Charlô  

 

 

2) Com essa mudança, o que você acha que o poeta Felpo Filva responderá 

para Charlô? Escreva nas linhas abaixo a carta de Felpo Filva para 

Charlô. Lembre-se que Felpo Filva é um poeta muito educado.  

 

 

 

 Rapidópolis, _____de _______________ de ________ 

Prezada Charlô,  

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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3) Desenhe o coelho poeta Felpo Filva, o personagem principal de nossa 

história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Mas Charlô como lia os poemas de Felpo Filva, não gostou de outro 

poema do poeta e escreveu outra carta mudando o poema do Felpo 

Filva.  

 

 

 

   Rapidópolis, 3 de maio  

   Prezado Poeta,  

   Sabe aquele seu poema do passarinho na gaiola? 

   Sinceramente, achei que nesse aí falta um pouco de  

liberdade, de alegria, de imaginação! Veja, vou  

    tentar lhe explicar a minha ideia. O seu poema é  

assim:  

                      Uma xícara tem asa 

                      Passarinho também 

                      Uma xícara tem sorte  

                      Passarinho não tem.  

         Uma casa tem canto 
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         Passarinho também  

                      Uma casa tem planta 

                       Passarinho não tem 

        O avião tem um bico 

         Passarinho também  

                      O avião tem o céu  

                       Passarinho não tem.  

Eu tomei a liberdade de reescrever o seu poema  

Soltando o passarinho. Ele ficou desse jeito: 

 

 

Como será que ela mudou o poema? Se você fosse a Charlô como faria?  

O poema tem um título. Qual seria o título? Invente um nas linhas abaixo: 

 

_____________________________________________ 

O cachorro tem osso  

Passarinho _______________________________________ 

                  A janela tem grade 

                  Passarinho _______________________________ 

                  Uma lebre tem dentes 

                  Passarinho _______________________________ 

                  A cadeira tem pernas  

                  Passarinho _______________________________ 

Frigideira tem ovos 

Passarinho ________________________________________ 

Uma toca tem dono  
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Passarinho ________________________________________ 

 

 

Vamos desenhar esse poema? Qual a parte que você inventou que mais gostou?  

 

 

 

 

 

 

 

Recordando conhecimentos:  

Vimos no Roteiro 3 da Segunda Escala que os verbos são ações 

importantes nas frases e nos textos. Geralmente os verbos são palavras que 

indicam o tempo no passado, ou no presente ou no futuro.  

Leia com a atenção as frases para reescrevê-las mudando o tempo 

solicitado do verbo.  

a) Charlô e seu amigo visitaram o poeta ontem. – Verbo no passado  

Charlô e seu amigo _________________________ o poeta amanhã.  

Charlô e o seu amigo ________________________o poeta agora.  

b) A menina e sua tia viajarão para Portugal no Natal. Verbo no futuro.  

A menina e sua tia ______________________ para Portugal ontem.  

A menina e sua tia ______________________ nesse momento para 

Portugal.  

c) Felipo comprou todos os livros de poesia . Verbos no passado.  

Felipo _________________________ todos os livros de poesia no 

semana que vem.  
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Felipo _________________________ agora todos os livros de 

poesia.  

 

Complete com o verbo ao lado de modo correspondente:  

a) O motorista do caminhão 

___________________ na 

garagem.  

b) Os estudantes 

____________________ os 

livros  

c) A cozinheira e a faxineira 

_____________________ o dia 

todo naquela casa.  

d) Amanhã eu e minha família 

______________ para a casa da 

minha madrinha  

e) Em janeiro do próximo ano eu 

e meu irmão _______________ 

aniversário. 

f) Agora eu _____________ 

frutas pela manhã.  

g) Hoje ________________ 

água, mais do que ontem.  

Verbos para copiar:  

 faremos  

estacionou  

 bebo 

 compraram  

 como 

 viajaremos  

 trabalharam 

 

 

 

 

d) Recorte as sílabas dos círculos da próxima página, monte palavras e 

cole-as no espaço abaixo: 
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