
ROTEIRO 3 – 4º ANO 

 

DATA DA DEVOLUÇÃO: 02/10/2020 

REALIZAÇÃO: SEMANA DO DIA 21/09 

 

Este Roteiro pode ser enviado até a data de devolução para 

o e-mail da turma: 

cepaequartoano@gmail.com 

Envie em formato pdf ou fotos. Verifique se as fotos estão 

de boa qualidade. 

Visite diariamente o nosso site: 

www.cepaequartoequinto.com  

Nele colocamos recados, roteiros, postagens no blog, 

vídeos no YouTube e muito mais. 

 

Visite também periodicamente o site do CEPAE 

www.cepae.ufg.br para se manter informado(a). 

 

Bons estudos! 
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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___ 
*    DATA DE ENVIO: 18 de setembro de 2020 
* DATA DE ENTREGA: 02 de outubro de 2020 pelo e-mail: 
cepaequartoano@gmail.com 

Professora Dra. Márcia F. Torres Pereira  
Aluno(a): _____________________________________________________   

 

ROTEIRO DE ATIVIDADE 3 

Breve orientação: 

A participação das famílias é muito importante para 

que possamos realizar um melhor trabalho com as 

crianças. Sabemos que nesse momento de 

distanciamento social os procedimentos são ainda mais 

lentos e exigem paciência por parte de todos nós. Por 

isso, vocês terão o nosso apoio, a nossa orientação e, 

principalmente, a nossa escuta.  

Procurem ajudar a criança perguntando para ela o 

que ela compreendeu e, se ela tiver dúvida, peça a ela que 

leia novamente, faça pequenas perguntas até que ela 

possa compreender. Evite dar respostas prontas logo que 

ela perguntar, vamos ajudá-la a descobrir.  

Conte conosco! Um abraço! Professora Márcia  

Vamos começar? 

Qualquer dúvida nos procure pelo e-mail 

cepaequartoano@gmail.com  

 

Ilustrações: https://br.depositphotos.com/vector-images/talo.htm 
http://rowe.com.br/portfolio/galerias/ilustracao-infantil/ 
Referências: MOREIRA, Carolina; MORAES, Odilon. Entrevistas: contos de fadas. 

São Paulo: Moderna, 2020.  

https://br.depositphotos.com/vector-images/talo.htm
http://rowe.com.br/portfolio/galerias/ilustracao-infantil/
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Vamos começar a organizar nossas atividades  

1 – Lave bem as mãos antes de iniciar as atividades  

    propostas nos roteiros para ficar tudo bem 

   limpinho.  

2 – Organize o lugar de estudo assim: separe o lápis, 

a borracha e os materiais que você costuma utilizar. Não 

deixe nada espalhado porque essa organização ajudará 

você.  

3- Guarde sempre os seus roteiros numa pasta com o 

nome – Língua Portuguesa – com carinho. 

4 – Depois que você enviar o roteiro por e-mail, você 

irá receber da sua professora outro e-mail com o título 

“Devolutiva do roteiro”. Leia atentamente a mensagem e 

faça o que for solicitado, reenviando novamente com as 

correções para o mesmo e-mail. 

5 – Os roteiros têm uma sequência que farão você 

recordar da atividade anterior. Então, coloque primeiro o 

roteiro 1 na pasta, depois o roteiro 2 e junto de cada 

roteiro as devolutivas de cada um. Assim, você não 

perderá nada! 

6 – Os livros literários que você recebeu no kit 

poderão ser lidos durante todo esse semestre do ano de 

2020. Organize com a sua família um momento para essa 

atividade e quando terminar de ler um livro, reconte a 

história com as suas palavras para pessoas de sua família 

e depois reescreva no seu diário de leitura (caderno).  

Depois que você terminar de reescrever a história com 

as suas palavras, tire uma foto ou use o scanner para 

uma cópia e envie para o e-mail ou deixe no CEPAE.  

cepaequartoano@gmail.com  
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Se quiser faça um desenho sobre a 

parte que mais gostou ou que mais impressionou você. 

Escolha o nome de um (a) colega que você gostaria que 

lesse essa história, faça um bilhete a esse ou a essa 

colega e nós enviaremos por e-mail para ele ou para ela.  

Essa atividade não tem data marcada, você poderá 

enviar entre os dias 18 de setembro até o dia 18 de 

novembro de 2020. 

7 – Quando for solicitado em algum roteiro de 

atividade no livro didático de Língua Portuguesa, tire 

uma boa foto ou faça uma cópia com scanner da 

atividade e envie para o e-mail ou tire uma cópia e deixe 

no CEPAE.  

Uma dica: Se você tiver celular você poderá baixar um 

aplicativo chamado CamScanner (ele tira a foto e deixa 

o seu trabalho bem nítido e em PDF, podendo ser enviado 

para o e-mail) 

cepaequartoano@gmail.com  

Esta é a atividade do ROTEIRO Nº 3 

Você já conhece a crônica, a poesia e hoje você irá 

conhecer a ENTREVISTA 

Você já viu um jornalista na televisão com microfone 

fazendo entrevista com alguma pessoa?  

Quando um jornalista faz uma entrevista, o nome da 

entrevista é jornalística. Mas existe muitos outros tipos 

de entrevista.  

Uma entrevista é um gênero diferente da poesia e da 

crônica. Quem faz a entrevista é o entrevistador e quem 

responde é o entrevistado. O entrevistador interage com 

o entrevistado para obter informações e conhecimentos.  
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Então, entre o entrevistado e o 

entrevistador tem um diálogo.  

Hoje vou contar como foi a entrevista feita com o 

João, aquele menino do pé de feijão. Sabe quem é? Se você 

sabe, veja o que ele respondeu. Se você não conhece essa 

história, irá conhecer hoje.  

 

 

 

 

 

 

FAÇA A LEITURA COM OUTRA PESSOA, ESCOLHA SE VOCÊ SERÁ O 

JOÃO OU O ENTREVISTADOR OU A ENTREVISTADORA (E) 

João – Olá amiguinhos, muito prazer em estar aqui 

com vocês.  

 (E) Um negócio arriscado o que você fez, não foi 

mesmo? Trocar a Branca Leitosa por um punhado de 

feijões.  

João – A vaca não dava mais leite. E além do mais, 

como é que é mesmo aquele ditado? Quem não arrisca, 

não petisca. Pois então, eu precisava arriscar.  

(E) Mas você realmente acreditou no papo daquele 

homem? 

João – Claro que acreditei, uai. Você duvida porque 

não viu os feijões. Eu nunca tinha visto feijões tão 

esquisitos. Só podiam ser mágicos mesmo.  
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(E) Pelo que eu sei, sua mãe não concordou muito 

com essa história...  

João – Nossa, minha mãe ficou foi brava demais 

comigo! Me mandou para a cama sem jantar. E jogou os 

feijões pela janela.  

(E) E o que aconteceu com você quando acordou no 

dia seguinte?  

João – Eu acordei e estava tudo escuro, quase não 

dava para ver o sol, só por umas frestinhas, assim. Eu 

pulei da cama e fui até a janela. Você não vai acreditar 

no que eu vi. Tinha um pé de feijão enorme do lado de 

fora. Tão alto que minha vista olhava, olhava e não 

alcançava o fim.  

(E) E você não ficou com vontade de correr e mostrar 

para a sua mãe? Para provar que você não tinha sido 

tonto, afinal.  

João – Fiquei não. Fiquei com vontade 

 mesmo era de descobrir onde é que aquilo terminava.  

O negócio era alto pra chuchu.  

 (E) E você não ficou com medo?  

João – Medo do que, uai? 

(E) Sei lá. Medo de altura, medo de cair de lá de cima 

e se espatifar no chão, medo do que ia encontrar quando 

chegasse lá no céu.  

João – Eu não tive nem tempo de pensar em medo. 

(E) E a casa do gigante. O que você sentiu quando viu 

a casa do gigante bem na sua frente? 
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João –Olha, quando eu cheguei lá em cima e vi a casa 

do gigante, assim bem na minha frente, o que eu senti 

mesmo foi uma fome danada.  

(E) Fome?  

João – Muita fome. Pensa comigo: eu não tinha 

jantado, tinha escalado aquele pé enorme, depois ainda 

tive que andar por uma estrada que parecia que não ia 

ter fim. Eu estava faminto.  

(E) Só não imaginou que você seria a comida.  

João – a mulher do gigante até me avisou, sabe? Ela 

era bem boazinha.  

(E) É mesmo? E o que ela falou?  

João – eu perguntei, muito educado, se por gentileza 

ela teria um café da manhã para me arrumar. E ela já foi 

logo falando que café da manhã eu é que ia virar se não 

desse o fora dali. Que o prato preferido do marido dela 

era menino grelhado com torradas e batatas.  

(E) E mesmo assim você ficou? 

João – Ah, eu pensei: tanto faz ser grelhado ou morrer 

de fome. Então achei que era melhor comer uma coisinha 

antes de dar o fora. Já pensou ter que voltar aquilo tudo 

de barriga vazia? 

(E) Mas quando o gigante chegou, você não sentiu 

medo? 

João –Aí deu até pra assustar um pouquinho.  

(E) Só um pouquinho? 

João – Só um pouquinho mesmo, porque daí eu tive 

que pensar o que eu ia fazer. E você já viu alguém medo  
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pensar direito? Então eu fui logo 

espantando o medo pra lá e botando a cabeça pra 

funcionar.  

(E) E ela funcionou direitinho? 

João –Funcionou, uai, eu não estou aqui agora 

falando com você? Se não tivesse funcionado, eu teria 

virado comida de gigante.  

(E) E qual era o tamanho desse gigante? Ele era 

mesmo tão grande assim?  

João – Era grande, mas muito grande mesmo. Pra 

você ter uma ideia, ele carregava três bezerros 

amarrados na cintura como se fossem três coelhinhos.  

(E) Ainda bem que a sua cabeça funcionou direitinho 

e você conseguiu escapar. E ainda levou com você um 

pouco de ouro do gigante. Agora me conte, o que fez você 

voltar lá?  

João – Bom, é que uma hora o ouro acabou e eu não 

tive alternativa. Precisava voltar.  

(E) Pra roubar mais tesouro do gigante? 

João –E você sabe como aquele  

gigante conseguiu aquele tesouro? 

Mesmo assim, roubar não é certo.  
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João – A esperteza ganhou a força. E de prêmio, levei 

o tesouro.  

(E) Você está dizendo que o gigante era tonto? 

João – O gigante? Pois se eu estive lá três vezes e ele 

nem me pegou. Ele tinha um bom faro. Se tivesse 

inteligência, tinha me pegado na hora.  

(E) Bom faro?  

João – Sim. Só de eu estar ali ele já ia falando assim, 

com aquela voz grossa de gigante. “Fi – feu- fo – fun, 

sinto cheiro de criança. Mas a mulher despistava e ele 

acreditava. E da última vez eu despistei os dois, de que 

adianta força quando você encontra a esperteza pela 

frente?  

(E) E pela esperteza você ganhou o tesouro? 

João –A galinha dos ovos de ouro e a harpa que toca 

sozinha. Eu e minha mãezinha nunca mais passamos 

dificuldades. E ainda ajudamos uma porção de gente.  

(E) E o gigante? Qual a versão dele? 

João – Uai, faz a entrevista com ele também.  

 

Agora, você será o entrevistador. Vamos realizar uma 

entrevista com o Gigante para conhecermos a versão 

dele? Será que essa história não tem outro lado? Somente 

o João tem razão? Vamos entrevistá-lo? 

 

Como você imagina o gigante? vamos desenhar o 

entrevistado no espaço a seguir? 
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Registro da entrevista com o Gigante da história que 

mora acima do pé de feijão num grande castelo.  

 

Lembre-se que é um diálogo entre o (a) 

Entrevistado (a) e Gigante 

Então siga a sequência abaixo ao elaborar a entrevista e 

as respostas, certo? Use quantas linhas precisar. Depois 

leia em voz alta a entrevista!  

Gigante: _____________________________________  

Entrevistador ou entrevistadora: _______________ 

Gigante: _____________________________________ 
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Na primeira entrevista, qual a sua 

opinião sobre as atitudes do João para com o Gigante? 

             

             

Por quê?  

             

             

Você faria a mesma coisa que o João fez para conseguir 

resolver as dificuldades dele e da família??  

(    ) sim (     ) não  (      ) outra resposta: 

             

             

            

             

 

Vamos refletir um pouquinho:  

Se não tivesse um pé de feijão mágico você concorda que 

o menino João deveria sair para trabalhar?    

             

Explique            

             

            

             

 

Vamos lembrar da atividade de história sobre os tipos 

de trabalho? 

 

Que tipo de trabalho colaborativo o João poderia realizar 

para ajudar a família dele?        

             

Releia suas respostas antes de enviar, veja se não 

esqueceu de alguma coisa...   

Logo, logo responderei!  Um abraço!  

Até breve!                      Professora   Márcia  



 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MÚSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 3 

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Período de realização da atividade: 21 a 28 de setembro 

Professora: Telma de Oliveira Ferreira 

Aluno (a):___________________________________________Turma: 4º___ 

 

Olá, meninos e meninas. Espero que estejam bem. Vocês perceberam 

que não receberam os Roteiros de Atividades 1 e 2 de Música. Isso ocorreu 

porque eu estava doente e impossibilitada de elaborar esses Roteiros. Mas 

agora está tudo bem e iniciaremos nosso estudo remoto de Música a partir dos 

Roteiros 3 e 4.  

Minha proposta de estudo é a pesquisa do que se produz musicalmente 

no nosso estado – o estado de Goiás. Mas o que é “estado”? 

Bem, vocês aprenderam o conceito de Município no Roteiro de 

Atividades nº 1 de Geografia – “Município é a menor unidade politico-

administrativa do país, pode ser formada por espaço urbano e rural, possui 

governo próprio. Exemplo: Goiânia.”     

Pois bem, essas pequenas unidades político-administrativas são as 

cidades onde as pessoas moram, trabalham, estudam, enfim, realizam suas 

atividades e vivem. São unidades político-administrativas porque cada uma 

delas é administrada por um prefeito. Você, por exemplo, talvez more no 

município de Goiânia, ou seja, na cidade de Goiânia. Mas pode ser, também, 

que você more em outra cidade próxima a Goiânia, como, por exemplo, Santo 

Antônio de Goiás, Trindade, Senador Canedo. Cada uma dessas cidades tem 

um prefeito que a administra e todas essas cidades fazem parte do mesmo 

estado – o estado de Goiás. 



 

O estado de Goiás engloba, então, várias cidades. Todas essas cidades 

que compõem um estado são administradas pelo governador do estado.  

Basicamente, então, estado é “cada uma das divisões político-geográficas 

de uma república federativa. Estas divisões são autônomas e possuem um 

governo próprio regido por uma estrutura administrativa local. O Brasil é dividido 

em 26 Estados e um Distrito Federal” (www.significados.com.br/estado - acesso 

em 17 de setembro de 2020). 

Mas, professora, Telma, você virou professora de geografia? 

Não, meu bem. Preciso que você entenda o que é cidade e o que é estado 

porque vamos pesquisar o que as pessoas que moram ou moraram nas cidades 

do estado de Goiás produziram e estão produzindo musicalmente. 

Primeiro vamos conhecer essas produções musicais, ou seja, algumas 

produções musicais e seus compositores, quando isso for possível. Depois 

vamos executá-las – ouvindo, cantando e tocando. Depois disso, vamos pensar 

sobre elas, analisá-las.  

Como primeira atividade, preciso que você responda as seguintes 

questões: 

Questões 

1. Em qual cidade você nasceu? 
 

 

2. Qual é o nome do atual prefeito dessa cidade? 
 

 
3. A qual estado a cidade onde você nasceu pertence? 

__________________________________________________________ 
4. Qual é o nome do atual governador do estado onde você nasceu? 

__________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

 

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Professora Valleria Araujo de Oliveira 

Aluno(a): _______________________________ Turma 4°__________ 

 

 

 

ATIVIDADE 03 - PARA SER REALIZADA NA SEMANA DO DIA 18/09 

 

Oie... 

Espero que estejam todos (as) bem!! 

Vamos começar mais uma rodada de atividades? 

Aqui continuaremos trabalhando com o elemento da cultura corporal programado para 1ª 

escala: jogos!! Ok?  

Trabalharemos conceitos, e também a vivencia dos jogos. 

Nos vemos em breve!!! Bons estudos  

 

1) Quando falamos em cooperação, o que vem na sua cabeça? O que a palavra 

cooperação significa para você? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Você conhece ou já vivenciou algum jogo cooperativo? Explique-o abaixo. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Olha só, vamos pensar juntos (as) nessa questão, ok? Quando jogamos algum jogo 

que um dos objetivos é deixar de fora quem foi carimbado, que foi pego ou que 

deixou a bola cair no chão, não permitimos que os (as) participantes tenham uma 

segunda chance ou que continuem tentando, certo? Isso já aconteceu com você? 

Já foi excluído (a) de algum jogo? Conte para mim como você se sentiu. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Ser excluído (a) não é legal, né? Quem fica de fora geralmente fica triste, 

chateado, pois divertido mesmo é poder participar e brincar com os amigos (as). 

Que tal construirmos um jogo em que todos (as) possam participar sem ser 

excluído (a). Cada um vai escrever para mim aqui uma regra “solta”, e no final 

vou juntar todas as suas sugestões e contar para vocês qual jogo conseguimos 

construir juntos (as). Nesta regra pode ter uso de objetos, mãos dadas, cadarços 

amarrados, e por aí vai.  Lembrando que deve ser uma sugestão que não exclua 

ninguém.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) Ligue os quadros de acordo com o que você entende como jogos cooperativos e 

jogos competitivos. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo de todos é 

atingir a mesma meta 

Somente um jogador ou 

um time é beneficiado  

Todos vencem 

Nem todos saem 

satisfeitos e vitoriosos 

Todos (as) são 

envolvidos nas tarefas  

Jogos 

competitivos 

 

O objetivo é evitar que 

o adversário atinja a 

mesma meta 

Ajuda mútua  

Somente há trabalho em 

conjunto dentro da 

equipe 

Jogos 

cooperativos  
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       CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

                                             GEOGRAFIA – 4 º ANO 

                                                       ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 
  

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro  

DATA DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 21 a 28 de setembro 

Para entrega virtual: cepaequartoano@gmail.com  

Professora:  Laís Rodrigues Campos 

Aluno(a): _____________________________________________________ Turma: _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Sabemos que todo município brasileiro tem vários tipos de trabalho 

profissional. Assim, escreva quais desses tipos você conhece no município 

em que mora?   

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2- Sabemos que todas as pessoas precisam de alimentação, moradia, 

atendimento médico, educação, lazer, transporte, et.  Desse modo, conte 

um pouco sobre como esses serviços funcionam no munícipio que você 

mora. 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Oi crianças, agora vamos 

estudar um pouco mais sobre 

município 
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3- Leia o poema de Manoel de Barros, nele o autor fala do seu espaço, sua 

casa, seu quintal. Agora, escreva sobre o seu lugar: 

 

                                                                                                Mundo Pequeno  

 

O mundo meu é pequeno, Senhor. 

Tem um rio e um pouco de árvores. 

Nossa casa foi feita de costas para o rio. 

Formigas recortam roseiras da avó. 

Nos fundos do quintal há um menino e suas latas maravilhosas. 

Todas as coisas deste lugar já estão comprometidas com aves. 

Aqui, se o horizonte enrubesce um pouco, os besouros pensam que estão no incêndio. 

Quando o rio está começando um peixe, Ele me coisa. 

Ele me rã. 

Ele me árvore. 

De tarde um velho tocará sua flauta para inverter 

os ocasos.  

(Mundo Pequeno, está contido no Livro das Ignorãças, de 1993, de Manoel de Barros) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03 

  

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

DATA DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Semana do dia 21 de setembro 

Professor Iury Sparctton  

Aluno(a): ________________________________________Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho, espero lhe encontrar bem! No roteiro de atividades de hoje 

vou lhe contar uma história bem legal. Uma história com mil macacos! Poise, 

MIL  MACACOS! É bastante macaco, não é mesmo?  

Essa história foi escrita pela Ruth Rocha. Espero que goste. Preste 

bastante atenção, pois depois da historinha iremos fazer algumas atividades.  

Ao realizar as atividades propostas nesse roteiro, peça ao seu responsável 

que digitalize o material e me encaminhe via e-mail. O e-mail específico para a 

entrega dos roteiros é cepaequartoano@gmail.com 

Fique atento: A data de entrega do roteiro de nº 03 é dia 02 de outubro, 

mas você pode entregar antes, via e-mail, caso preferir. Peço que, ao enviar o 

e-mail, encaminhe os roteiros de todas as disciplinas em conjunto e 

identifique-se ( no campo Assunto) com nome e turma (exemplo: Pedro_4B). 

Você também poderá entregar essa atividade presencialmente, no 

CEPAE, na data e hora estipulada pela coordenação. Para ficar por 

dentro dos comunicados e datas, acompanhe o site oficial do CEPAE .  

Obs: Segue, em anexo, a correção dos exercícios dos roteiros anteriores. 

Tudo certo? Então vamos lá!  

Prof. Iury Sparctton 
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UMA HISTÓRIA COM MIL MACACOS 

De Ruth Rocha 
 
Lá na minha terra morava um grande cientista: o Doutor Eduardo Quaresma. Ele 

estava estudando a personalidade de diversos animais. Para isso, ele precisava observar 
os animais. Então um dia o Doutor precisou arranjar alguns macacos, para observar o 
comportamento deles. 

Na minha cidade não tem Jardim Zoológico. E mesmo que tivesse, eu acho que 
os zoológicos não andam emprestando bichos sem mais nem menos. Por isso, o Dr. 
Quaresma mandou um telegrama para o amigo dele, lá na Amazônia. Um tal de Jeremias 
não sei do quê. O telegrama era assim: 

 
“PRECISO DE MACACOS PARA MEUS ESTUDOS. MANDE 1 OU 2 MACACOS. 

ABRAÇOS. 
QUERESMA” 

 
O Zeca é o nosso telegrafista. Ele é meio desligado, distraído... Mas mandou o 

telegrama e o Doutor Quaresma ficou esperando o resultado. Um dia chegou pelo trem 
das duas uma porção de caixas endereçadas ao Doutor. O Doutor ficou espantado, 
porque nas caixas vinham uns 10 ou 12 macacos. 
- Ora essa, que exagero do Jeremias! - Pensou o Doutor. Mas também ficou satisfeito 
porque podia começar seus estudos. Acomodou os macacos como pôde no quintal, onde 
havia muitas árvores, para o espanto das galinhas do galinheiro. 

No dia seguinte, pelo trem das duas, chegou mais um carregamento para o Doutor 
com mais 10 ou 12 macacos. Quando a encomenda chegou, o Doutor apavorou: 
- SERÁ QUE JEREMIAS FICOU MALUCO? - Mas guardou os macacos e prosseguiu nos 
seus estudos... 

Só que no dia seguinte, no dia seguinte ao dia seguinte, e nos dias que se 
seguiram ao dia seguinte...Todos os dias, pontualmente, pelo trem das duas, chegava 
um novo carregamento de macacos. O Doutor começou a ficar desesperado! 
- QUE SERÁ QUE DEU NO JEREMIAS? - E resolveu falar com o Zeca e verificar o 
telegrama que ele tinha mandado. E caiu das nuvens quando o Zeca mostrou o texto do 
telegrama a ele.  
- É isso, seu Doutor, mandei o telegrama direitinho. 

 
Em vez de 1 ou 2, o Zeca escreveu: 1 0 2 macacos – cento e dois macacos!  
O caso era grave! No quintal do doutor Quaresma já havia uma verdadeira 

macacada!  
Os meninos passaram pela casa do Doutor e apontavam:  

- É ali que mora o doutor dos macacos! 
O preço da banana, na cidade, ficou caríssimo, porque o Doutor comprava tudo 

que era banana para alimentar a macacada. 
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O Doutor resolveu passar outro telegrama urgente para Jeremias. Foi ao Correio 
falar com Zeca. 
- Seu Zeca, preste bem atenção! Vamos mandar um telegrama ao meu amigo dos 
macacos. Escreva aí:  

“PARE DE MANDAR MACACOS” 
Mas o Zeca era teimoso e disse: 
- Não é melhor explicar bem? Que a cidade é pequena, a macacada é grande... 
- Não, não! – o Doutor insistiu. 
- Escreva como eu disse:  

“PARE DE MANDAR MACACOS” 
- Mas, Seu Quaresma, não é melhor explicar direitinho, que é para entender. 
- NÃO! PARE DE MANDAR MACACOS! Fica muito bem explicado. 

O Zeca tomou nota e enviou o telegrama: 
“NÃO PARE DE MANDAR MACACOS” 

Ai é que os macacos não paravam de chegar nunca mais... Todos os dias, pelo trem das 
duas, chegava um novo carregamento. O Doutor já tinha tentado soltar alguns no mato, 
mas eles voltavam para a cidade e faziam as maiores loucuras. Já tinha dado macaco a 
tudo que era amigo, mas as mulheres dos amigos nem falavam mais com ele. E o Doutor 
voltou mais uma vez ao correio para falar com o Zeca e pediu para ler o texto do telegrama 
que era assim: 

 
E eu nem vou contar a vocês o que o Doutor disse pro Zeca...No dia seguinte, 

quando o trem das duas chegou com mais um carregamento de macacos... 
Enquanto os empregados estavam na estação e tiravam os macacos por um lado 

do trem, o Doutor Quaresma embarcava pelo outro, nunca mais ninguém da minha cidade 
ouviu falar do Doutor.  

 
E os macacos? Bem, quando o Doutor fugiu da cidade, deixou uma carta, com 

cópia para todo mundo.  
A carta dizia assim: 

 
“EU VOU EMBORA DESTA CIDADE, MAS DEIXO TODOS OS MEUS BENS PARA O 

MEU QUERIDO AMIGO ZECA TELEGRAFISTA.  
EDUARDO QUARESMA” 

 
E assim o Zeca recebeu de presente os bens do Doutor: a macacada toda. E até 

hoje o Zeca é babá de macaco. 
 

 
 
 
 
 
 

PARA SABER MAIS! 

Caso você queira ouvir essa historinha sendo contada por outra pessoa, você pode acessar a 

plataforma do Youtube e assistir ao vídeo Hora da História - Uma História com Mil Macacos 

do canal Sobre Voar 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k0Tyr15oyMo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k0Tyr15oyMo
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ATIVIDADE 

 
Gostou da leitura? O Zeca colocou o Dr. Quaresma numa grande encrenca, não é mesmo!? 
Você sabe me dizer como poderíamos ter solucionado essa confusão? Escreva abaixo um 
parágrafo relatando todos os cuidados que você teria para ter evitado essa situação tão 
embaraçosa.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Observe o seguinte trecho do texto: 
 

” Um dia chegou pelo trem das duas uma porção de caixas endereçadas ao Doutor. O 
Doutor ficou espantado, porque nas caixas vinham uns 10 ou 12 macacos.” 

 
Como podemos observar, o trem carregado de macacos chegou as duas horas da tarde, 
ou seja, às 14h. Nesse horário, o Dr. Quaresma já havia feito muitas coisas. Faça uma lista 
de atividades que, em geral, fazemos até às 14 horas. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Na cidade do Doutor não havia um jardim zoológico. E na sua cidade, tem um zoo? Você 
já visitou esse lugar? Faça uma lista dos animais que podemos encontrar num zoológico e 
depois faça um lindo desenho do seu animal preferido. O desenho pode ser feito nesta 
folha, no espaço restante. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Observe o seguinte trecho do texto:  

 
“O Doutor ficou espantado, porque nas caixas vinham uns 10 ou 12 macacos. 
- Ora essa, que exagero do Jeremias! - Pensou o Doutor.” 
 
Ao fazer uma contagem, o Doutor descobriu que na verdade eram 12 macacos. Ele ficou 
espantado porque Jeremias mandou avisar que cada macaco comia 2 bananas no café da 
manhã, 3 bananas no almoço, 2 bananas no lanche da tarde e 1 banana no jantar. Você é 
capaz de ajudar o doutor a descobrir quantas bananas ele vai precisar, por dia, para 
alimentar os 12 macacos? Faça os cálculos no rascunho, ao final desse roteiro e, em 
seguida, coloque aqui a resposta final. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Todos os dias, pontualmente, pelo trem das duas, sempre chegava um novo carregamento 
de macacos. Nos 6 primeiros dias da semana chegaram caixas contendo 10 macacos, foi 
somente no último dia da semana que chegou uma caixa contendo 12 macacos. O Doutor 
ficou desesperado, pois já não estava conseguindo saber quantos macacos havia recebido. 
Você pode ajudá-lo a fazer esse cálculo!? Registre na tabela o número de macacos que ele 
recebeu diariamente e, em seguida, calcule o total de macacos que o Doutor recebeu em 
uma semana. 
 

 Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Quantidade de 
macacos 

       

 
Total de macacos em uma semana:  
________________________________________________________________________ 
 
Levando em consideração que o Doutor Quaresma tenha recebido, durante várias 
semanas, essa mesma quantidade de macacos apresentados no quadro acima, responda: 
Quantos macacos ele teria ao fim de 7 semanas?  
________________________________________________________________________ 
 
Em alguns lugares compramos bananas por dúzia, em outros lugares compramos por quilo 
(kg). Você sabe quantas unidades possui 1 dúzia?  
________________________________________________________________________ 
 
Anote o nome de outros produtos que podemos comprar por dúzia. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Houve um dia em que o Zeca ficou responsável por alimentar 6 macacos e ele tinha 2 
dúzias de bananas. Quantas bananas cada macaco pôde comer? Use o rascunho para 
resolver esse cálculo.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



 

 

6 

 

 
Observe o seguinte trecho do texto: 
“O preço da banana, na cidade, ficou caríssimo, porque o Doutor comprava tudo que era 

banana para alimentar a macacada.” 
 
No quadro abaixo está representado a evolução dos preços da dúzia da banana durante 
uma semana. 
 
 

Preço da banana (em R$) 

Domingo R$ 1,00 

Segunda-feira R$ 3,00 

Terça-feira R$ 5,00 

Quarta-feira R$ 7,00 

Quinta-feira R$ 9,00 

Sexta-feira R$ 11,00 

Sábado R$ 13,00 

 
Agora responda: 
Na quarta-feira o Dr. Quaresma comprou 6 dúzias de banana. Quanto ele pagou? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Na quarta-feira, se o Dr. Quaresma tivesse pagado as seis dúzias de banana com uma nota 
de R$ 100,00. Quanto ele receberia de troco? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Calcule a diferença do preço da dúzia da banana na sexta-feira em relação ao preço dessa 
mesma dúzia de banana na segunda-feira. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Observando o quadro, percebemos que o preço da banana aumentou bastante no decorrer 
da semana, não é mesmo!? O que fez com que o preço da banana ficasse tão alto?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Muitas vezes, vamos no supermercado e nos surpreendemos com o preço dos produtos. 
Você sabe me dizer o porquê de, às vezes, os preços dos produtos no supermercado 
ficarem altos (caros) e, outras vezes, tão baixos (baratos)? Dê exemplos de produtos que 
aumentaram de preço recentemente e cite algumas hipóteses do porquê isso acontece. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Observe o seguinte trecho do texto: 

“Em vez de 1 ou 2, o Zeca escreveu: 102 macacos.Cento e dois macacos.” 
 
Agora é a sua vez. Coloque o algarismo zero nos espaços abaixo e depois escreva, por 
extenso, o número formado. A propósito, para formar o número, você só poderá usar 
apenas um único zero. 
 
1 0 3: cento e três_________________________________________________________ 
1___5:__________________________________________________________________ 
23___:__________________________________________________________________ 
7___3:__________________________________________________________________ 
86___:__________________________________________________________________ 
 
Uma história com 1000 macacos. Esse é o nome da história. Imagine que entraram mais 
137 macacos no meio dessa confusão. Como passaria a se chamar essa história? 
Complete: 
Uma história com______________________________________Macacos. 
 
Agora imagine que, em vez de 1000 macacos, a história tivesse 3 macacos a menos. Você 
saberia me dizer como chamaríamos essa história? 
Complete: 
Uma história com______________________macacos. 
 
E já que o assunto é macaco e banana, que tal você pedir aos seus responsáveis para fazer 
um bolo de banana bem gostoso pra você!? Vou deixar aqui uma sugestão de receita. 
 

BOLO DE BANANA 
 
Bater no liquidificador os seguintes ingredientes: 

• 1 xícara de óleo 

• 3 ovos 

• 4 bananas grandes ou 5 bananas pequenas 

Em uma vasilha, despeje a mistura e acrescente os seguintes ingredientes: 

• 1 xícara de aveia 

• 2 xícaras de açúcar mascavo 

• 1 colher de canela 

• 1 colher de sopa (rasa) de fermento 

Mexa até a mistura ficar homogênea.  
Untar o tabuleiro com manteiga e polvilhar com uma mistura de farinha de trigo e canela. 
Em seguida, acrescente a massa ao tabuleiro e leve ao forno. 
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Nos encontramos no Roteiro 4. Até mais.  

Aaaa e não se esqueça de me contar por aqui como ficou o bolo. 
Bons estudos! 

Prof. Iury 
 
Referência 
 
Essa atividade é uma adaptação que tem como base um projeto desenvolvido com os 
alunos do Colégio Pedro II – Unidade São Cristóvão, Rio de Janeiro. 

 
RASCUNHO 
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CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ROTEIROS ANTERIORES 
 

 
ROTEIRO 1 
 
O roteiro 1 possui respostas pessoais, pois, os cálculos dependem das informações 
registradas, especificamente, por cada aluno. Sendo assim, para que os alunos 
acompanhem a correção dessa atividade, em momento propício, o professor irá gravar uma 
videoaula com todos os conceitos matemáticos utilizados para realizar os exercícios 
propostos nesse roteiro e postará no Youtube. Essa informação será divulgada no futuro, 
com o link da aula postada.  
 
ROTEIRO 2  
 

Respostas da página 18 
 
1- 

a) 15 

b) 34 

c) 22 

d) 19 

e) 38 

f) 39 

2-  
a) Capítulo IX 

b) Século XIX 

c) Dom João VI 

d) Praça XV 

 

Respostas da página 20 
 
1-  

a) 1 dezena ou 10 unidades. 

b) 1 centena ou 100 unidades. 

c) 1 milhar ou 1000 unidades. 

2-  
a) 124 

b) 456 

3-  
 
2 milhares (2000), 1 centena (100), 3 dezenas (30) e 8 unidades (8). 
2000 + 100 + 30 + 8 = 2138 
Dois mil, cento e trinta e oito 

 

Respostas da página 21 
 
4-  

a) R$ 215,00 

b) R$ 306,00 

c) R$ 140,00 
 

Respostas da página 22 
 

8-  
a) 599,600,601 

b) 1982,1983,1984 

c) 1040,1041,1042 

d) 6811,6812,6813 

e) 9994,9995,9996,9997,9998,9999 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CIÊNCIAS – 4º ANO 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 03   

  

DATA DE ENVIO: 18 de setembro 

DATA DE DEVOLUÇÃO:  02 de outubro  

Realizar na semana do dia 21 de setembro 

Professora Flávia Pereira Lima  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 – Nas atividades de Ciências sempre há textos para serem lidos. É importante ler 
com atenção para aprender com os textos. Algumas dicas vão lhe ajudar nesse processo: 

* Leia com atenção para entender as informações que o texto apresenta. Se a cabeça viajar, volte 

ao texto um pouco antes de onde você parou e retome a leitura; 

* Sublinhe as palavras que você não compreender e procure o significado no dicionário. 

* Leia o texto uma segunda vez. Ao terminar um parágrafo se pergunte “Qual a principal 
informação deste parágrafo?”. Com esse simples exercício você vai checando o que aprendeu. 

 

E esse tal Corona? 
De uma hora para outra a vida deu uma reviravolta: as escolas 

fecharam e o isolamento social foi necessário. Um tal Corona e uma tal 
Covid apareceram com tudo nas conversas e noticiários. Mas será que 
todo mundo sabe o que eles são? 

Para ficar bem entendido: 

Coronavírus é o nome de um grupo de vírus que causa infecções respiratórias. Já existiam 
coronavírus que deixavam pessoas doentes, mas em 2019 apareceu um novo que recebeu o nome de 
SARS-CoV-2. 

COVID-19 é uma síndrome respiratória aguda grave causada por esse novo coronavírus. É 
uma doença séria, que deixa uma em cada seis pessoas gravemente doente. 

Estamos de volta! 
             Hoje começaremos a investigar um mundo que não é visível aos 

nossos olhos. 
             Ah! Tem vídeo no nosso canal do YouTube. Não deixe de assistir: 

https://ggle.io/3QbD .  
Profª Flávia 
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Então não tem mistério: o tal Corona é o apelido dado ao vírus SARS-CoV-2, causador da 
doença COVID-19. 

Qualquer pessoa pode pegar o novo Corona. Esse vírus se transmite rapidamente entre as 
pessoas e muitas delas não apresentam nenhum sintoma. Pode ser que alguém esteja com o Corona, 
não tenha sinais de COVID-19 e, sem saber, está espalhando a doença por aí. Por isso, para enfrentar 
a pandemia é essencial o isolamento social e o uso de máscaras. 

Vamos todos fazer a nossa parte! 

Fonte: Projeto Fique Bem. www.fiquebem.org.br 

 
 Você pode assistir ao vídeo de onde foi retirado o texto que você leu. Basta acessar: 
https://ggle.io/3Q3w 

A professora Flávia e a professora Joyce do 5º ano participaram da produção deste vídeo e 
dos demais que estão no canal do Youtube do projeto Fique Bem. Confira! 
 
O novo coronavírus é um tipo de microrganismo. A partir de agora investigaremos os 
microrganismos. Lembrando que a nossa investigação sempre começa com uma... 
PERGUNTA: O que é um microrganismo? 
 
Elabore a sua HIPÓTESE: __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ATIVIDADE 2 - A Célula 
Para nossa investigação é preciso compreender o que é uma célula. 
Veja as imagens abaixo: 
 

 
Fonte: Wikimedia Commons 
 

 
Fonte: Wikimedia Commons 
 

Células da pele de rato aumentadas 1.000 vezes. 
Observe a linha fininha separando cada célula. 
É a chamada membrana celular. Os pontinhos 
mais escuros são os núcleos de cada célula. No 
núcleo fica o DNA, ou seja, o material genético. 

Células do sangue humano aumentadas 1000 
vezes. Essas células redondinhas são os 
glóbulos vermelhos, responsáveis por carregar 
oxigênio e nutrientes no nosso corpo. 
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Estas imagens foram feitas usando um microscópio. As células são tão 
pequenas que precisam ser aumentadas pelas lentes do microscópio para que 
possamos vê-las. Dizemos que elas não podem ser vistas a olha nu, ou seja, 
sem um equipamento. 

Mas o que são células? Pense no muro de uma casa, formado por 
diversos tijolos. Cada tijolo é uma unidade no muro, certo? Pois bem, a célula 
é a unidade que forma os seres vivos. Seu corpo é todo formado por trilhões 

de células, desde o dedão do pé até a raiz do seu cabelo. 
Você deve ter percebido que a palavra microscópio e microrganismo tem algo em comum: 

o micro. Usamos esse pedacinho de palavra para nos referir a coisas muito, muito pequenas. Portanto, 
microscópio é um equipamento para visualizar coisas microscópicas. 

 
PISTA! Aqui temos uma pista para entender o que são os microrganismos. Arrisca um palpite? Então 
elabore novamente uma hipótese para a nossa pergunta: O que é um microrganismo? 
Elabore a sua HIPÓTESE: __________________________________________________________ 
 
 
ATIVIDADE 3 - Leitura do livro de Ciências, página 30. 
 A leitura do texto do livro de Ciências forneceu muitas informações para a nossa investigação. 
Vamos organizá-las: 
 
Os microrganismos são seres vivos que não podem ser vistos a olho nu, geralmente formados 

por apenas uma célula 
a. O que quer dizer que os microrganismos são “geralmente formados por uma célula”? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. Que tipos de microrganismos existem? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. Muitos microrganismos são causadores de doenças. No entanto, muitos outros são necessários para 
os processos na Terra, como a decomposição. Eles podem ser encontrados nos mais diversos 
ambientes, inclusive no nosso corpo. Em que locais do seu corpo podem ser encontrados 
microrganismos? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 4 - Fazer as atividades 1 e 2 da página 32 do livro de Ciências. 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
1. Vídeo: O que são os microrganismos? Acesse: https://ggle.io/3PlO 
2. Microscópio caseiro: O Iberê Tenório do Manual do Mundo fez um microscópio caseiro 
impressionante. Confira: https://ggle.io/3PlQ. 
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3. Leia este texto da Revista 
Ciência hoje das Crianças (Nº 
207). Ao final, me conta o que 
você achou dele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Finalizamos mais uma semana de muito aprendizado! 

A gente se encontra no Roteiro 4. Profª Flávia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR DOS ANOS INICIAIS 

 

Disciplina história – 4ºs anos – Prof. Ataíde Felício 

Devolver atividades em 02/out. de 2020 no Cepae ou pelo e-mail: 
cepaequartoano@gmail.com 

 

Roteiro 3 e 4 para 18 de setembro a 02 de outubro 

Prezadas alunas, prezados alunos, 

➔ O bloco de atividades que vocês receberam contém atividades de todos os 

professores; ao realizarem as atividades, tentem fazê-las sozinhos e, caso 

necessário, solicitem apoio;  

➔ Realizem as atividades conforme o número indicado, os roteiros dessa quinzena (18 

de setembro a 02 de outubro) é uma continuidade dos roteiros anteriores. 

Retornem aos textos já lidos para perceberem a ligação entre os textos 

anteriormente lidos e os que agora receberam; 

➔ Criem seus hábitos de estudos realizando as atividades recebidas com paciência, 

curiosidade, com cuidado e pesquisa. 

➔ Se organizem da seguinte forma: façam a leitura do texto 1 e as atividades do texto 

1 em um dia, em outro dia, façam a leitura texto 2 e as atividades do texto 2; 

➔ Leia com atenção toda a atividade proposta antes de começar a fazê-la; se precisar, 

dialogue com seus familiares para entender o texto e as questões; 

➔ Relembramos que o texto que acompanha a atividade deverá ficar com vocês, em 

sua pasta de textos da disciplina História, devendo ser devolvido somente as 

atividades que vocês realizaram. 

Atenciosamente,  

Prof. Ataíde Felício 

mailto:cepaequartoano@gmail.com
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Universidade Federal de Goiás 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
Departamento Multidisciplinar dos Anos Iniciais 

 

Atividade de História – 2020 

Tema: Espaços urbanos – Problemas urbanos 

Aluno(a): ___________________________________________________4º ano: ___ 

Professor:  Ataíde Felício dos Santos 

Textos e Atividades do Roteiro 3 

  Poema “Quem não conhece?”, de Maria Dinorah. 

1. Leia atentamente o poema de Maria Dinorah. 

   

   Quem não conhece? 

   

   O bando  

   mora embaixo da ponte. 

    

   Quando em quando, 

   pra comer as estrelas, 

   prende as asas no monte. 

   

   Quando em quando, 

   joga linhas no rio 

   pra pescar o horizonte. 

   

  Quem não conhece a  

   história 

   desse bando que mora 

   embaixo da ponte?” 

                       (Maria Dinorah, 1925-2007) 
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Atividade – sobre o poema “Quem não conhece?”, de Maria Dinorah. 
 

2. O que você pensou e sentiu ao ler o poema de Maria Dinorah? Comente. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3. Leia o poema com ou para seus familiares; dialogue com eles e responda as questões: 
a) Quando a poeta usa a palavra “Bando”, a que ela está se referindo?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

b) Ao lado temos uma fotografia de Diomício Gomes, 
publicada no jornal O Popular, em 11 de julho de 2020, 
de uma moradia improvisada sob a ponte da Av. 
Anhanguera no cruzamento com Marginal Botafogo, 
em Goiânia. Você já viu moradias como esta em 
Goiânia? Por que pessoas moram dessa forma?  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

c) Agora seja criativo e faça um desenho bem legal sobre o poema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


