
 

______________________________________________________________________ 
 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone: (28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav.es.gov.br 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE  4º ANO 
PERÍODO: 15/06/20 A 19/06/20 

 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA"________________________________________________" 
PROFESSOR(A):___________________________________________________________________________ 
ALUNO(A):_________________________________________________________________________________ 
DATA: ___/___/_____ COMPONENTES CURRICULARES: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.  

Código: EF35LP23 

 

                                     Poema  

A palavra “Poema“ deriva do verbo grego “poein“ que significa “FAZER, CRIAR, COMPOR“. 

Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação e dividido em 

estrofes e versos. Cada estrofe é constituida por versos (não tendo um número exato),com a 

finalidade de manifestar sentimentos e emoçoes. 

• Verso é cada linha do poema.                      

• Estrofe é um conjunto de versos  

• Rimas são sons semelhantes no final ou no interior dos versos. E são  

responsáveis pela melodia nos poemas. 

Fonte :https://images.app.goo.gl/6rYsx9oS1CVKSfwG8 

O MENINO AZUL 

Cecília Meireles 

 

O menino quer um burrinho              

Para passear. 

Um burrinho manso.  

Que não corra e nem pule,                                    

Mas que saiba conversar. 

 

O menino quer um burrinho  

Que saiba dizer 

O nome dos rios, 

Das montanhas, das flores, 

De tudo que aparecer. 

 

 

O menino quer um burrinho  

Que saiba inventar histórias bonitas  

Com pessoas e bichos  
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E com barquinhos no mar. 

 

E os dois saírão pelo mundo  

Que é como um jardim  

Apenas mais largo  

E talvez mais comprido  

E que não tenha fim. 

 

(quem souber de um burrinho desses, 

Pode escrever  

Para a rua das casas, 

Número das Portas. 

ao Menino  azul que não sabe ler). 

https://images.app.goo.gl/6rYsx9oS1CVKSfwG8 

 

Análise e Entendimento responda em seu caderno: 

1) Qual é o título do poema? 

2) Quem é autora desse poema? 

3) Quantos versos tem esse poema? E quantas estrofes? 

4) Retire dos texto os versos que revelam como o menino acha que é o mundo. 

5) De acordo com o poema qual é o nome do menino? 

6) Qual é o endereço do menino citado no poema? 

7) Quem são os personagens? 

8) De acordo com a poesia ,quais os sistema de medidas utilizado pelo menino? 

9) Observe em sua casa e escreva 2 (dois) objetos largos e 2 (dois) objetos compridos: 

10) Analisando o animal ciatado  na poesia, responda no seu caderno: 

a) Qual o tipo de alimentação desse animal? 

b) Este animal é classificado como vertebrado ou invertebrado? 

c) Qual tipo de habitat desse animal? 
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1) De acordo com a poesia o burrinho deveria saber o nome dos rios, mostre que você e 

inteligente e escreva o nome do rio que corta seu município: 

_________________________________________________________________________ 

 

2)Escreva  o tipo de relevo citado na poesia : 

_________________________________________________________________________ 

 

3)Este poema retrata a História de vida do Menino Azul, no seu caderno e em poucas 

linhas relate sua história de vida: 

_________________________________________________________________________ 
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1) Ao ver o Filme Um Trânsito muito Louco que fala de um rapaz com carteiras de 

motoristas caçadas e carros apreendidos por violações de trânsito, uma turma de motoristas 

infratores se conhecem numa auto-escola e resolvem voltar às ruas. É a partida para as 

maiores loucuras ao volante. Relate quais foram as maiores infrações de trânsito que eles 

cometeram, e relate qual e o dever de cada motorista, para evitar que essas infrações 

aconteçam?  

 

Segue o link do Filme: https://www.youtube.com/watch?v=qzcSNq22uIo 
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FESTA JUNINA 

 
 As Festas Juninas são celebradas ao longo do mês de junho. Sua origem foram as festas 
pagãs, com fogueiras e queimas de fogos para afugentar os maus espíritos. Elas começaram nos 
campos e plantações originando os trajes típicos de caipiras e sinhazinhas, com casamento de 
roça, discurso do padrinho, as capelinhas decoradas etc.  
 Pela tradição, a festa junina consiste em celebrar os bons resultados da colheita e também, 
pedir que o próximo plantio traga bons frutos. São João é o santo protetor das colheitas e se faz 
comemorar com seus seguidores: Santo Antônio e São Pedro (13, 24, 29 de junho). As festas 
juninas estão enraizadas de arte popular com suas influências próprias das regiões, cheias de 
pureza, ingenuidade, poesia e inspiração. 
 
Fonte:https://professorajuce.blogspot.com/2018/06/plano-de-aula-festa-junina-4-e-5-
ano.html 
Leia a Poesia: 

Noite de São João 
(Isabel Cristina Silveira Soares) 

 
São João bate à porta 

Junta a ele vem a festança 
Busca - pé pra todo lado 

Gente linda e muita dança! 
 

Rala o coco pra cocada 
Coloca o milho no espeto 
Céu, de noite estrelado 

Pra balançar o esqueleto! 
 

Se desejar ser meu compadre 
A fogueira, vamos pular 

Numa grande brincadeira 
Se achegue, vamos brincar! 
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ATIVIDADE 
 

Após realizar a leitura da poesia “Noite de São João”, que tal criar um convite para a festa 
personalizado? Faça no seu caderno de arte enfeite retalhos de tecidos, pedaços de papel, 
revistas, jornais, EVA, tudo bem colorido! Use e abuse de sua criatividade. Deixe seu desenho 
bem característico de uma festa junina! 
Veja o exemplo: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-Jtc_3gGcQuU/WymGqsylktI/AAAAAAAAbiU/U5nKJ2zgvOsplIrbEJO9dPQIJd7dkK0tQCLcBGAs/s1600/festa+junina+15.jpg
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O ALFABETO EM INGLÊS O alfabeto (alphabet) em inglês possui a mesma quantidade de 

letras do alfabeto da língua portuguesa, 26 letras. O alfabeto em inglês é o mesmo da 

língua portuguesa, mas as letras são pronunciadas de outra forma. Relembre como devem 

ser pronunciadas as letras do alfabeto da língua inglesa: 

 

• A - ei • B - bí • C - cí • D - dí • E - í • F - éf • G - djí • H - êicht • I - ai • J - djêi • K - key • L - 

él • M – ém 

 

• N - én • O - ou • P - pí • Q - quiu • R - ar • S - és • T - tí • U - iu • V - vi • W - dãbliu • X - 

équis • Y - uai • Z – zí 

                                           EXERCÍCIO 

 Pronuncie em inglês as letras que formam o seu nome completo. Depois escreva em seu 

caderno de inglês como as letras que formam o seu nome completo são pronunciadas. 

Comece assim: Hello! My name is (e escreva como as letras que formam o seu nome 

completo são pronunciadas). Se puder, grave um vídeo de você se apresentando em 

inglês, conforme a frase que você escreveu no seu caderno e envie o vídeo para mim. Irei 

amar receber seu vídeo! 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/ingles/alfabeto-em-ingles  

 

                                               

1) Na poesia, o menino cita várias palavras de elementos da natureza que DEUS criou, 

como: burrinho, menino, montanhas, flores, mar e jardim: Faça um bonito desenho NO 

SEU CADERNO, em gratidão as coisas que DEUS criou. NÃO ESQUEÇA DE ILUSTRAR 

CADA PALAVRA.  
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