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• Não esconda as dificuldades, pare e
analise onde está o problema. Tire
suas dúvidas com seu Professor ou
com um colega.

DEDICAÇÃO

DISCIPLINA

• Crie hábitos de estudo, estabeleça
prioridades e se esforce para cumprilas.
• Crie o hábito de registrar suas ideias,
opiniões e o que considerar interessante.
• Isso fará com que você adquira maior
autonomia e responsabilidade em todas
as áreas da sua vida.

3º BIMESTRE / 2012

• Comece os estudos com uma revisão
dos passos anteriores.

APRENDIZAGEM

- 4º Ano

ORGANIZAÇÃO

TEMPO

• Estabeleça horário para seus estudos.
• Divida o tempo entre o estudo e as
diversões.
• Planeje períodos de estudo e de
descanso.

LÍNGUA PORTUGUESA

• Tenha um espaço próprio para
estudar. Nele, você poderá se organizar
do seu jeito. O que importa é que se
sinta confortável e consiga se concentrar.
• O material deve estar em ordem,
antes e depois das tarefas.
• Escolha um lugar para guardá-lo
adequadamente.
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DICAS DE ESTUDO
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4ª feira
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3ª feira

- 4º Ano

2ª feira
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Use este espaço para organizar as atividades do mês de agosto.
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4ª feira
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3ª feira

- 4º Ano

2ª feira
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gislainneozaki.com

Use este espaço para organizar as atividades do mês de setembro.

4

- 4º Ano
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ANOTE AQUI PARA
LEMBRAR...

5

- 4º Ano

oconsumidorconsciente.blogspot.com

LÍNGUA PORTUGUESA

Esse é o seu terceiro material
pedagógico. Com ele você
aprenderá mais sobre a
narrativa. Você sabia que a
narrativa é o ato de
contar histórias?

picasaweb.google.com

3º BIMESTRE / 2012

Coordenadoria de Educação

oconsumidorconsciente.blogspot.com

No dia a dia, contamos a
nossa versão dos fatos.
Narramos, por exemplo, o
que acontece numa novela,
num jogo de futebol, numa
brincadeira, numa festa...

6

AUTOR
Você já sabe que podemos nos comunicar não apenas por meio das
palavras. Os textos que lemos ou escrevemos podem ser verbais e não
verbais.
O texto verbal é formado por palavras.
O texto não verbal é formado por imagens, expressões do rosto,
cores, símbolos...
Observando a capa do livro ao lado, percebemos a presença de
palavras, imagens, símbolos...
Assim... diga o que você vê na capa. Complete o quadro.

EDITORA

Vamos desvendar o
mistério desse título?

Muitas vezes, nossos olhos podem expressar nossas emoções.
1- Ao ler a expressão dos olhos do elefante da capa do livro, o que
você percebe?
O elefante expressa, no olhar, medo da formiga.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2- E o olhar da formiguinha? O que indica?
O olhar da formiguinha indica que ela vai aprontar alguma coisa
__________________________________________________________
com o elefante.
__________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

ILUSTRADOR

3º BIMESTRE / 2012

Linguagem não verbal
- 4º Ano

Linguagem verbal

Coordenadoria de Educação

TÍTULO

7

Isso não é um elefante
1º

É que, certa vez, no reino da literatura, em que até o mais absurdo é possível,

estômago formigava, roía e roncava de muito e muito vazio. Fazia dias que a formiga só
mastigava o nada.(...)
2º

Pesando apenas um grama, a magricela tremia de fraqueza. Qualquer brisa
leve poderia soprá-la de um país a outro, como uma poeira, e ainda ameaçada de virar um
vírus invisível.
Glossário:
vírus- pequenos seres que podem causar doença.

Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aula 2: Lendo com imagens - 4º Ano.
Aula 9 e 10: Antecipando a leitura do texto e Entendendo o que
o texto diz – 3º Ano.
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Cambaleava perdida, pelas terras dos elefantes. Farejava o que devorar. Seu

- 4º Ano

uma formiga, faminta e feroz, vagava sem destino.

LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo
é indicado por um
ligeiro afastamento
da
margem
esquerda da folha.

Coordenadoria de Educação

O conto que você vai ler é uma incrível aventura vivida por uma
simples formiga e um elefante.
Para facilitar a leitura, a história será apresentada em partes.
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O primeiro momento de
uma história é chamado
de SITUAÇÃO INICIAL.
Neste momento
são
apresentadas algumas
personagens, ficamos
sabendo sobre o tempo
(quando) e o espaço
(onde)
em que a
história acontece.

F
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2- Encontre, no caça-conhecimento abaixo, as palavras que completam a frase.
Enquanto a formiga “cambaleava perdida pelas terras dos elefantes”, seu estômago ____________________________,
____________________________ e _______________________________.

- 4º Ano

1- Retire do texto o parágrafo que indica a situação inicial.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

Responda às questões com
atenção! Sempre que for
necessário, volte ao texto.

9

a) a palavra em destaque faz referência à ___________________________________.
b) quanto pesava a formiga? _____________________________________ .

Uma das características que marca o conto é a informação sobre o tempo em que a história ocorre.

Coordenadoria de Educação

3- No trecho: “Pesando apenas um grama, a magricela tremia de fraqueza.”

“É que, certa vez, no reino da literatura, em que até o mais absurdo é possível, uma formiga, faminta e feroz,
vagava sem destino.”
PRESENTE

FUTURO

LÍNGUA PORTUGUESA

Observe que as expressões “certa vez no reino da literatura” e “vagava” indicam que alguma coisa aconteceu
há muito tempo, num passado distante.
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PASSADO

- 4º Ano

A história “Isso não é um elefante” se passa no tempo:

Toda história acontece num espaço determinado. Sendo assim, leia o trecho abaixo e sublinhe a expressão
que indica o espaço em que a história se passa.
“Cambaleava perdida, __________________________. Farejava o que devorar.”

10

PARÁGRAFO

A formiga, um dia, cansada de ser operária, viver debaixo da terra,

3º

armazenando folhas e restos de baratas secas, fugiu montada em um grilo.
4º

Ele fazia contrabando de insetos infelizes para outras pátrias. Saltava e voava
cortando a distância com seu grito fino. Ela, enfarada de servir a uma rainha poderosa que só
pensava em dar ordens e dormir em berço de mel, resolveu deixar suas companheiras e
ganhar o mundo. Mas o combustível do grilo acabou e ele deixou a formiga naquele lugar

Coordenadoria de Educação

Ilustrador: Ivan Zigg

desconhecido, no meio do caminho.
Agora a formiga longe de casa, esfomeada, fraca e farta de fome fuçava todos

5º

sem adoçantes.
Por sorte passou um elefante. Elegante e arrogante, andava com passos

7º

lentos, jogando a tromba, de cá-para-lá e de lá-para-cá, beijando o ar. Pisava forte como um
dinossauro, com suas duas toneladas de carne enrolada numa pele parecida com

Ilustrador: Ivan Zigg

papelão enrugado.

Glossário:
“enfarada de servir...” – aborrecida por servir...;
contrabando- comércio proibido;
pátrias- países;
zanzava- andava por aí.
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Em fúria, e fanática, nada ela descobria para adoçar sua frágil vida naquela terra

LÍNGUA PORTUGUESA

6º

- 4º Ano

os cantos, cheirava todos os entulhos. Zanzava de um lado para o outro.

11

Buscando dar um fim em sua condição de operária, a formiga resolve...
atacar a rainha.

fazer greve.

A quem se refere a palavra em destaque, no trecho abaixo?
“Ele fazia contrabando de insetos infelizes para outras pátrias.”

fugir do formigueiro.

________________________________ .

Coordenadoria de Educação

Pinte a opção que melhor completa a frase.

As personagens de uma história são conhecidas por suas características físicas (altura, cor da pele, cor dos
olhos...) e suas características psicológicas (seu jeito de ser, suas emoções...).

3º BIMESTRE / 2012

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

1- Retire do texto trechos que indicam as características da formiga.

12

Como é o elefante da história?
Releia o texto e descreva esse animal.
Descrever é apresentar os traços
característicos de uma pessoa, animal, objeto...

Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aula 12: Causa e
consequência.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

- 4º Ano

“Mas o combustível do grilo acabou e ele deixou a formiga naquele lugar desconhecido, no meio do caminho.”

LÍNGUA PORTUGUESA

3- Reescreva o trecho abaixo, substituindo as palavras sublinhadas por outra que tenha o mesmo sentido.

Coordenadoria de Educação

2- Que meio de transporte a formiga utilizou para fugir do formigueiro?
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ilustrador: Ivan Zigg

13

Imaginando a felicidade de jantar um elefante, teve uma derradeira ideia: suspirou fundo e
preparou o bote. Lambeu os lábios, abriu bem a boca e... engoliu o animal de uma só vez. Foi uma bocada
que não deu tempo de o elefante nem se assustar. A saúva sentiu na boca o gosto do papelão enrugado
temperado com o sal do mar e o azul do céu. Comeu o elefante e mais a sua vaidade e prepotência.
Mas sendo muito miúda, o elefante gigante ─ com duas toneladas ─ não cabia na barriguinha
delicadinha da faminta formiguinha que pesava um grama de fome.
O elefante ocupou a formiga inteira. Sua barriga ficou na barriga da formiga, suas pernas, nas
pernas da formiga, suas orelhas, nas orelhas da formiga, e a tromba virou a boca da formiga. A formiga se
espichou, se esticou inteira para caber o elefante e pensou:
─ “Não preciso mais comer pela vida toda.”

Ilustrador: Ivan Zigg

- 4º Ano

10º

Ilustrador: Ivan Zigg

Glossário
derradeira: última;
prepotência: abuso
do poder;
dentes de marfim:
presas do elefante.
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9º

LÍNGUA PORTUGUESA

8º

Coordenadoria de Educação

PARÁGRAFO

14

Só ficaram de fora os dois dentes de marfim. E da soma dos dois bichos nasceu uma
terceira coisa indigesta, exageradamente desconhecida, pesando dois milhões e um grama.

12º

Por ser assim, a formiga virou um elefante, e o elefante virou uma formiga. Aí a briga
começou pra valer.

13º

O elefante queria viver no formigueiro e ser amigo do açúcar, ser operário da rainha. A
formiga sonhava morar na África, passear nas costas dos crocodilos e experimentar o sabor de um

Coordenadoria de Educação

11º

Glossário
dentes de marfim- presas do elefante.

Professor, sugerimos que proponha à turma ler o texto
em voz alta. A opção pode ficar a critério dos alunos:
leitura individual ou coletiva.

3º BIMESTRE / 2012

Ilustrador: Ivan Zigg

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

hipopótamo ao molho de leão.(...)

15

Ilustrador: Ivan Zigg

“Imaginando a felicidade de jantar um elefante, teve uma derradeira ideia: suspirou fundo e preparou o bote.
Lambeu os lábios, abriu bem a boca e ... engoliu o animal de uma só vez.”
2- No trecho, a provável intenção do autor ao usar a reticência (...) foi criar um clima de:
alegria

suspense

tristeza

3º BIMESTRE / 2012

Ilustrador: Ivan Zigg

Coordenadoria de Educação

1- Releia o texto e escreva os movimentos que ela realizou, após essa decisão.

- 4º Ano

O trecho acima indica que a formiga decidiu comer o elefante.

LÍNGUA PORTUGUESA

“Imaginando a felicidade de jantar um elefante, teve uma derradeira ideia: suspirou fundo e preparou o bote.”

16

A formiga estava cansada de ser operária e viver
debaixo da terra.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

A formiga estava enfarada de servir a uma rainha
mandona e que só queria dormir em berço de mel.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

A formiga foi deixada num lugar desconhecido, no meio
do caminho.

5- Releia o texto e destaque o momento em que o narrador conta a briga entre o elefante e a formiga, após terem
se transformado num único ser.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

QUAL FOI A CONSEQUÊNCIA?

- 4º Ano

QUAL FOI A CAUSA?

LÍNGUA PORTUGUESA

4-

Coordenadoria de Educação

3- “E da soma dos dois bichos nasceu uma terceira coisa indigesta.(...)”
Neste caso, a sentença matemática será ...

17

Coordenadoria de Educação

PARÁGRAFO

16 º

E o animal passou a ser chamado por todos que estudam a fauna, e
protegem os animais, de “Dois em Um”. É um bicho tão raro que só podemos vê-lo
em sonho ou escrito.

17º

Hoje, se uma formiga vê um elefante fica em dúvida. Não sabe se é
outra formiga de verdade ou um elefante de mentira. E os elefantes, mesmo com

Ilustrador: Ivan Zigg

1- O resultado da soma da formiga com o elefante recebeu o nome de ___________________________________

3º BIMESTRE / 2012

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Isso não é um elefante.
1ª edição. Belo Horizonte - MG Editora: Abacatte. 2009.

LÍNGUA PORTUGUESA

bicho é pequenino, mas vai comendo devagar.”

- 4º Ano

duas toneladas, morrem de medo de formigas que pesam um grama de fome. “O

2- No final dessa história, desvendamos o mistério que foi anunciado logo no título. Volte ao início da história e
escreva o título.
____________________________________________________

18

Você leu o desfecho da história e já sabe que o problema da formiga foi resolvido.
Agora é a sua vez! Escreva um outro final para a história.

Coordenadoria de Educação

O desfecho representa o momento final do conto. Neste momento, o conflito pode ser solucionado. O autor
pode deixar o leitor imaginar como será esse final.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

______________________________________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

______________________________________________________________________________________________

- 4º Ano

Vamos lá! Use a imaginação! Que tal
convidar um colega?

Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aula 10: Gêneros textuais –
4º Ano.

19

1- Estava faminta, feroz e vagava sem destino.
_____________________
2- Fazia contrabando de insetos.
______________________

1
3

3- Elegante e arrogante.
______________________

Coordenadoria de Educação

4

4- Ela só pensava em dar ordens.
_______________________

E por falar em personagem principal...
Quem é a protagonista da
história que você leu?

3º BIMESTRE / 2012

A personagem principal de uma história é chamada de protagonista.
As principais ações da história giram em torno dessa personagem.

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

2

20

Os elefantes, mesmo com duas toneladas, morrem de medo de formigas que pesam um grama
de fome.
A formiga, esganada, engoliu o animal de uma só vez.

Coordenadoria de Educação

Numere os fatos na ordem em que ocorrem. Se for necessário, retorne ao texto.

A formiga cansada da sua vida fugiu montada em um grilo.

Por ser assim, a formiga virou um elefante, e o elefante virou uma formiga. E o animal passou
a ser chamado de “Dois em Um”.

3º BIMESTRE / 2012

Agora a formiga, longe de casa, esfomeada, fraca e farta de fome fuçava todos os cantos, cheirava todos
os entulhos. Zanzava de um lado para outro.

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

Por sorte passou um elefante. Elegante e arrogante.

É que, certa vez, no reino da literatura, em que até o mais absurdo é possível, uma formiga, faminta e
feroz, vagava sem destino.

21

1- O que é ler para o autor?
_____________________________________________
2- Ao falar sobre a escrita, o autor diz em que momento
escreve e por que escreve. Encontre essa informação.
Envolva e pinte.

Adaptação.

3- Sublinhe, no texto, a parte que mostra por que o
autor gosta de escrever para as crianças.
4- O autor afirma que as crianças, quando escrevem,
contam histórias que surpreendem. É que elas sabem
ver com o coração.
Ver com o coração quer dizer:
Gostar de escrever.

Ser triste.

Ter a mente livre para usar a imaginação.

3º BIMESTRE / 2012

Elas não se espantam
com a capacidade de
criar uma realidade nova
para o mundo onde
vivem.
E,
quando
escrevem, as crianças
contam histórias que
surpreendem. É que elas
sabem ver com o
coração.
Recebi muitos prêmios ─
no Brasil e no exterior ─
pelos muitos livros que
escrevi e que foram
traduzidos para outros
países. Mas saber que
sou lido em muitos
lugares é o maior
prêmio.
Quando escrevemos, é
para sermos lidos.”

- 4º Ano

“Sou mineiro e vivo em
Belo Horizonte. Gosto de
ler e escrever.
Leio
poesia,
conto,
romance. Ler é conversar
com as ideias do escritor.
Escrevo quando tenho
algo a dizer. Gosto de
registrar o que meu
pensamento
pensa,
mesmo sabendo que
parece impossível. Sei
que na literatura posso
escrever tudo o que
penso, sonho e imagino.
Se
escrevo
minha
fantasia, ela vira verdade.
Gosto de ter as crianças
como leitoras. Elas são
capazes de fantasiar
coisas muito bonitas e
sérias.

Coordenadoria de Educação

Biografia é a
história sobre a
vida de uma
pessoa.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Isso não é um elefante. Editora: abacatte. 2009

pentimento.zip.net

Você sabe que toda narrativa é escrita por um escritor.
O autor do livro Isso não é um elefante é Bartolomeu Campos de
Queirós. Vamos conhecê-lo por meio de sua biografia que foi
escrita por ele mesmo.

Escreva uma frase com o mesmo sentido da expressão
ver com o coração.
_____________________________________________

22

Atenção!
Antes de
escrever,
pense nas
personagens,
no espaço e
no tempo em
que ocorrerá
a história.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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A soma da formiga com o elefante gerou o “Dois em Um”, um animal tão raro que só podemos
vê-lo em sonho ou escrito.
Agora você é o escritor! Use sua imaginação! Crie uma história com a soma de dois animais
diferentes. E aí? Quais os animais que você vai juntar? O cavalo com a borboleta? A baleia com
a sardinha?...

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Se precisar,
peça ajuda
ao seu
Professor.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

______________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

Lembre-se!
Releia o
texto na
medida em
que você for
escrevendo.

- 4º Ano

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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A formiga maior de um formigueiro é a rainha. Há também
as operárias.
Cada operária tem uma função. Algumas cavam túneis, outras

Coordenadoria de Educação

Você sabia que nós, as formigas, também vivemos em sociedade?

cuidam das larvas (formigas recém-saídas dos ovos) e outras fazem a
limpeza do formigueiro. Há operárias que cultivam os fungos que

A função dela é

colocar ovos.
Os soldados são formigas grandes e fortes, responsáveis pela
gartic.uol.com.br

segurança do formigueiro.
Adaptação do texto “A sociedade das formigas”, de Maíra Rosa Carnavalle.
Projeto Prosa Ciências. 4º Ano: Saraiva.

O texto que você leu é de informação científica. Sua função é expor um conhecimento sobre o campo das Ciências.
A Sociedade das formigas relata a organização das formigas no formigueiro.
Glossário:
fungos- próprios de local úmido e
que se alimentam de outros seres vivos.

3º BIMESTRE / 2012

No interior do formigueiro, vive a rainha.

LÍNGUA PORTUGUESA

alimentos para esses fungos.

- 4º Ano

servem de alimento para a colônia inteira e há as que coletam

24
ibcunai.com.br

ibcunai.com.br

1- Qual a intenção desse texto?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

Agora que você já sabe como vivem as formigas, responda às questões.

curiosidadeanimal.com

Que tal uma sessão pipoca?
Assista ao filme Vida de inseto.
Ele é incrível!
Combine com seu Professor!
Você sabe o que é sociedade?
É o conjunto de pessoas que compartilham gostos,
preocupações, costumes...
Na sociedade das formigas, cada indivíduo tem uma
função e todos cooperam para garantir alimento e
abrigo ao grupo.

3º BIMESTRE / 2012

3- Qual a sua função no formigueiro?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

2- Como é a rainha?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

25
caborgedownload.blogspot.com

_______________
_______________

5- Retire, do texto, a função das formigas-soldado.
_________________________________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

micromundo-no-jardim.blogspot.com/

4- Escreva as características das formigas-soldado.

_____________________________

ibcunai.com.br

_____________________________
_____________________________

Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aula 11: Entendeu o que ele
quis dizer? – 4º Ano.

3º BIMESTRE / 2012

7- Transcreva do texto as funções das operárias:

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

6- Retire, do texto Para saber mais, o trecho que define a sociedade das formigas.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________
_____________________________
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Você sabe onde fica a África?
Observe o mapa. O número 1 indica o Brasil e o número 2 a África.

Coordenadoria de Educação

A formiga que comeu o elefante sonhava em morar na África para passear nas costas dos crocodilos e
experimentar o sabor de um hipopótamo ao molho de leão.

A formiga imaginava que, na África, tinha crocodilos, hipopótamos e leões.
Será que lá há grandes animais? Como é o povo? O que mais gostam de fazer? Que tipo de verde? Quem é
Nelson Mandela?

3º BIMESTRE / 2012

2

- 4º Ano

1

LÍNGUA PORTUGUESA

http://3.bp.blogspot.com

Para responder à pergunta, observe o mapa.
O que separa o Brasil da África?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Pesquise sobre a África.
Registre o resultado de sua pesquisa na próxima página.
Seu Professor irá ajudá-lo, como sempre.

27

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• Inicie as
frases com
letra
maiúscula.

________________________________________________________________________

• Use a
pontuação.

________________________________________________________________________

• Organize o
texto em
parágrafos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Sugestões para pesquisa

http://www.africa21digital.com/revista
Revista Ciência Hoje nº 213

3º BIMESTRE / 2012

________________________________________________________________________
- 4º Ano

• Crie um
título.

________________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

Lembre-se!

Coordenadoria de Educação

________________________________________________________________________

28

Observe o gráfico abaixo. Nele, constam informações sobre os turistas que visitaram o nosso país.

2- De acordo com o gráfico, em que ano o Brasil recebeu mais turistas?
_________________________________________________________________________________________
3- Por que a coluna do ano de 1994 está menor que as outras?
_________________________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

1- O que representam as colunas, no gráfico?
_________________________________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

adaptado

eps.ufsc.br

Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aula 4: Informações
explícitas – 4º Ano.

Coordenadoria de Educação

Ao realizar a leitura de um gráfico, pode-se tomar conhecimento de muitas informações.

4- Em qual dos anos tivemos mais turistas viajando por aqui: em 1993 ou em 1995?
_________________________________________________________________________________________
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personagem que, ao contrário de mim, não sonha em conhecer a África, mas

Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aula 14: Os discursos orais e
escritos – 4º Ano.

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

que também tem ideias muito confusas sobre esse lugar.

3º BIMESTRE / 2012

escrito por Ricardo Dreguer. Nesse texto, você será apresentado a uma outra

Coordenadoria de Educação

Olá! O texto que você vai ler agora foi retirado do livro Bia na África,

30

Um dia minha mãe foi me buscar na escola.
Ela fez uma cara séria e disse que a gente precisava conversar.
– Filha, eu fui convidada para trabalhar na embaixada brasileira em Angola e vou

– Onde fica Angola?
– Na África, Bia.
Aí a coisa engrossou. Já estava quase decidida a ir com minha mãe, mas para a
África era um pouco radical demais:
– Você tá brincando, né, mãe? Tá querendo me levar para o meio da selva, com
um monte de leões e elefantes?
Minha mãe me respondeu séria:
̶ Essa é uma visão errada da África. Lá existem leões e elefantes, mas eles estão

3º BIMESTRE / 2012

Como eu não sou muito boa de Geografia, tive que perguntar:

- 4º Ano

ter que morar lá por pelo menos um ano.

LÍNGUA PORTUGUESA

Este sinal é o
TRAVESSÃO. Ele
indica a fala da
personagem no
texto.

Coordenadoria de Educação

MINHA VISÃO DA ÁFRICA

em reservas. Além disso, também existem muitas cidades grandes como as nossas.

31

(...)
– Há muita pobreza na África, mas também há muita riqueza. Talvez o problema

Esse é o
PONTO DE
INTERROGAÇÃO.
É usado no final de
uma pergunta.

seja o mesmo do Brasil: poucos ricos e muitos pobres.
Eu acreditei nas palavras dela, mas mesmo assim tive pesadelo à noite. Sonhei
que estava no meio da selva africana e fui cercada por dois leões.(...)
No dia seguinte, voltei a conversar com minha mãe:
̶ Com tanto lugar para trabalhar, por que você aceitou ir para a África?
̶ Porque lá estão muitas das raízes da história do Brasil. E também as origens dos
nossos antepassados.
(...) Minha mãe adorava contar que os nossos antepassados vieram para o Brasil
como escravos. E que lutaram muito para conquistar a liberdade.(...)
Esse é o PONTO FINAL.
Ele nos indica que a informação já está completa
e marca o final da frase.

Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aulas 19 e 21: Quem conta
um conto emprega um ponto – 4º Ano.

3º BIMESTRE / 2012

mundo passa fome...

Coordenadoria de Educação

̶ Tá bom, eu acredito que na África tenha tudo isso. Mas e a pobreza? Lá todo

- 4º Ano

Eu não me dei por vencida, e ataquei:

LÍNGUA PORTUGUESA

Esse sinal é a VÍRGULA.
Ela é usada para dar uma
pequena pausa na leitura.

32

Nas semanas seguintes fiquei pensando na decisão que teria que tomar. O ano já estava no fim e eu teria

todo dia?
DREGUER, Ricardo. Bia na África. 1ª edição, São Paulo: Moderna, 2007.
Glossário:
reserva - parque florestal destinado à preservação das espécies animal e vegetal;
antepassados - parentes de gerações anteriores.

O título da minha história é Visão da África.
Nesse caso, você sabe o que quer dizer a palavra visão?
Visão ou ponto de vista significa falar sobre a compreensão que se tem
em relação a algum assunto.
No título da história, o autor indica que alguém vai falar o que pensa da África.
1- Releia o texto e destaque um dos momentos em que a menina diz o que pensa sobre a África.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

imaginava direito o tamanho dele. Quantos leões verdadeiros ou da minha imaginação eu teria que enfrentar

- 4º Ano

minha mãe que eu iria com ela para a África. Agora não tinha mais volta. Tinha topado o desafio, mas só não

LÍNGUA PORTUGUESA

Conversei com o meu pai e com minhas melhores amigas antes de tomar minha decisão. Depois, falei pra

Coordenadoria de Educação

que decidir se ficaria no Brasil ou se acompanharia a minha mãe. (...)

33

5- Ao ouvir a primeira fala de sua filha em relação à África, a mãe de Bia chegou à conclusão de que a visão da
menina estava errada. Retire o trecho que confirma essa afirmação.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

4- Bia se revolta quando descobre onde fica Angola. Transcreva do texto esse trecho.

3º BIMESTRE / 2012

3- Bia estava quase decidida a viajar com a mãe, mas... alguma coisa aconteceu que a fez mudar de ideia. O que
aconteceu, afinal?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

2- Por que a mãe da menina precisava viajar para fora do país?
_____________________________________________________________________________________________

Você já deve saber que a África é uma das grandes porções de terra em que se divide o nosso planeta.
É conhecida também como CONTINENTE AFRICANO.
No mapa-múndi, você observou como o Brasil, que se localiza no CONTINENTE AMERICANO, fica
distante do CONTINENTE AFRICANO.
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6- A mãe de Bia lhe contou que seus antepassados vieram, da África para o Brasil, como escravos.
Que tal completar a tabela abaixo?
MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

canaleducar.com

CAMINHO PELO QUAL OS ESCRAVOS
PASSARAM

Coordenadoria de Educação

Certamente, você sabe como os escravos chegaram ao Brasil e o meio de transporte utilizado.

Agora, localize e pinte, no mapa da
África, o país em que minha mãe

3º BIMESTRE / 2012

- 4º Ano
LÍNGUA PORTUGUESA

educacao.uol.com.br

irá trabalhar.
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suas ideias.
7- Reescreva a frase abaixo, substituindo a expressão destacada por outra que tenha o mesmo significado.
Lembre-se de que o sentido da frase não pode ser modificado.
A menina não se deu por vencida e insistiu em convencer sua mãe de que estava certa.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

Tentando convencer a mãe sobre a sua visão da África, Bia, não se dando por vencida, continuou defendendo

Mesmo já tendo decidido ir com a mãe para Angola, Bia ainda estava insegura. Tinha dúvidas em relação ao
que poderia encontrar.
Leia o trecho abaixo e envolva a parte que confirma as dúvidas de Bia.

3º BIMESTRE / 2012

mesmo do Brasil: muitos pobres e ____________________ .”

LÍNGUA PORTUGUESA

“ ̶ Há muita pobreza na África, mas também há muita _________________. Talvez o problema seja o

- 4º Ano

Complete o trecho, substituindo as palavras sublinhadas por outras que tenham sentido oposto.

“(...) Tinha topado o desafio, mas só não imaginava direito o tamanho dele. Quantos leões verdadeiros ou da
minha imaginação eu teria que enfrentar todo dia?”

36

Por que peixe
de água-doce
não nada em
água salgada
e vice-versa?

LÍNGUA PORTUGUESA

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista-aberta/213

- 4º Ano

textos que serão lidos.

3º BIMESTRE / 2012

Observe a capa da revista. Ela nos mostra elementos importantes para a compreensão dos

Coordenadoria de Educação

LENDO A CAPA DA REVISTA...

37

Leia a capa e complete a tabela.
Nome da revista.

A quem se destina?

Coordenadoria de Educação

ESCREVENDO SOBRE A CAPA DA REVISTA...

Qual das chamadas da capa despertou sua
atenção? Por quê?

3º BIMESTRE / 2012

Essa revista informa sobre que tipo de assunto?

LÍNGUA PORTUGUESA

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista-aberta/213

- 4º Ano

Quais os assuntos serão tratados na revista?

Por meio das imagens, o que se pode dizer sobre a
África?

38

DESPEDIDA
ASSINATURA

Estou com muita saudade, e espero
que esteja bem.
Gostaria de saber se você vem
passar as férias aqui, como prometeu.
Traga também o Antônio e a Maria.
Faremos coisas incríveis!

3º BIMESTRE / 2012

MENSAGEM

Querida Carla,

- 4º Ano

Coordenadoria de Educação

SAUDAÇÃO

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2012.

LÍNGUA PORTUGUESA

sugestoescolaresdiversas.blogspot.com

LOCAL E DATA

Um grande abraço!
Carolina

39

3º BIMESTRE / 2012

Coordenadoria de Educação
LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

sugestoescolaresdiversas.blogspot.com

As cartas são enviadas, em envelopes, pelo Correio.
No envelope deve constar:
 na parte da frente – os dados de quem vai receber a carta (destinatário),
seu nome, endereço, cidade, estado e CEP (Código de Endereçamento
Postal);
 atrás – os dados do remetente (quem envia a carta), seu nome, endereço,
cidade, estado e CEP.
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Carta nº 1
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2012.
Querida Carla,
Estou com muita saudade. Espero que esteja bem. Gostaria de saber se você vem
passar as férias aqui. Você disse que esse ano viria.
Traga também o Antônio e a Maria. Faremos coisas incríveis!

Coordenadoria de Educação

Vimos que, para escrever uma carta, há uma estrutura a seguir.
Preencha o quadro abaixo.

Destinatário:
Data:
Mensagem:

3º BIMESTRE / 2012

Remetente:

LÍNGUA PORTUGUESA

Carta Nº1 (carta pessoal)

- 4º Ano

Um grande abraço da amiga
Carolina

Despedida:

41

Carta nº 2
Prezado Doutor Bicudo,
Sou uma Joaninha e meu corpo é cheio de pintas. Já
tentei de tudo, mas não consigo me livrar delas. Tentei até me
esconder, mas não tem jeito, porque o estojo das minhas asas é
vermelho vivo. Por favor, me ajude a encontrar uma solução!
Envergonhada do Jardim

Carta Nº 2

Coordenadoria de Educação

Continue preenchendo...

(carta de ficção, da imaginação)

Mensagem:

Despedida:

Que diferenças você encontrou entre as duas cartas?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

Data:

LÍNGUA PORTUGUESA

Destinatário:

- 4º Ano

Remetente:

42

Lembre-se de escrever as informações que são importantes na
estrutura da carta. Se tiver dúvidas, consulte a página 39 e 40.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sugestoescolaresdiversas.blogspot.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Coordenadoria de Educação

Agora é a sua vez! Escreva uma carta para alguém de quem você gosta. Pode ser um
amigo, um parente... Conte sobre sua escola e seus amigos.
Fale sobre os seus planos para o futuro...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º BIMESTRE / 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------

LÍNGUA PORTUGUESA

--------------------------------------------------------------------------------------------

- 4º Ano

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------Visite o site da Educopédia.
Selecione a Aulas 18: Trocando
correspondência – 4º Ano.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1- Observe o 1º quadrinho. Por que a Mônica está com os bracinhos abertos?
_____________________________________________________________________________________________
2- No primeiro quadrinho, o que indica os tracinhos em volta do vestido da Mônica?
_____________________________________________________________________________________________
3- O que indica a expressão da Mônica no 2º quadrinho?
_____________________________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

6960

- 4º Ano

Copyright © 2001 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados

Coordenadoria de Educação

Observe a tirinha e responda às perguntas.

LÍNGUA PORTUGUESA

http://www.monica.com.br

Por que será que a Magali está correndo atrás da Mônica?

4- Por que a Magali está correndo, daquele jeito, atrás da Mônica?
_____________________________________________________________________________________________
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escrito por esse autor bem-humorado, que gostava de brincar com as
palavras e acreditava que as crianças sabem “ver com o coração”.
literatura, conduzido por Bartolomeu Campos de Queirós, para conhecer

3º BIMESTRE / 2012

Então...
É hora de ver com o
coração!

- 4º Ano

a história de uma doce amizade entre uma formiga e um menino.

LÍNGUA PORTUGUESA

prolerjoinville.blogspot.com

modernaliteratura.com.br

poesias.omelhordaweb.com.br

Agora, o convido para mais um mergulho no mundo encantado da

Coordenadoria de Educação

No início deste material pedagógico, você conheceu um conto
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Visite o site da
Educopédia.
Selecione a Aula 17: Eu,
poeta, a Aula 16: As
palavras têm ritmo e a
Aula 24: O incrível
mundo da poesia – 4º
Ano.

Dulce é de fato um
barato.
Linda e amiguinha
só vive na cozinha.

Elas chegam em fila.
É uma fila fininha
igual a uma linha
pretinha,
e Dulce é a rainha

No aniversário de Dulce
quero fazer uma festa.
Convidar o formigueiro inteiro.
(...)

Elas marcham pelas paredes,
desfilam pelas prateleiras
sem desalinhar.
Dulce é uma doçura,
leva uma vida açucarada,
cheia de ventura e bravura
sem engordar.
Dulce é gatinha,
Bem magrinha.

Palavras que rimam dão ritmo
ao poema.

De presente vou dar uma
rapadura.
Dulce jura
que gosta de fartura.
Dulce é pequena
a rapadura é grande.
Quero saber quantos dias
Dulce demora
para roer
uma rapadura dura.
(...)

Coordenadoria de Educação

Dulce é bailarina
e dança sobre a pia fria.
(...)

3º BIMESTRE / 2012

Um conjunto
de
versos
forma uma
ESTROFE.

Dulce é doceira
e também boleira.
Ela brinca
de se esconder
no miolo do bolo
e me faz de tolo.
E, se o bolo é de mel,
Dulce fica meladinha.
(...)

Quando me visita
Dulce traz milhões de amigas
para me conhecer.

- 4º Ano

VERSO é cada
linha do poema.

Eu tenho uma formiga.
Ela se chama Dulce.
Dulce é doce
gosta de algodão-doce
arroz-doce
e doce de batata-doce.

LÍNGUA PORTUGUESA

colorirgratis.com

FORMIGA AMIGA

goldenalecrim.blogspot.com

46
CAMPOS DE QUEIRÓS, Bartolomeu. Formiga amiga. 1ª edição, São Paulo: Editora Moderna, 2004.

1- Como se chama a personagem principal do texto?
_____________________________________________________________________________________

O nome Dulce significa doce. Logo na primeira estrofe do poema, o autor brinca com o sentido da palavra

Coordenadoria de Educação

Você percebeu que este poema é diferente de outros que você já leu? Ele conta uma história.
Responda às questões e volte ao texto sempre que for necessário.

doce. Ela representa o nome próprio Dulce e também uma qualidade da formiga.

“Dulce é uma doçura,
leva uma vida açucarada,
cheia de ventura e bravura
sem engordar.”

3º BIMESTRE / 2012

radioboanova.com.br

3- Na sétima estrofe, há outra qualidade da formiga. Releia e sublinhe essa qualidade.

LÍNGUA PORTUGUESA

______________________________________________________________________________________

- 4º Ano

2- Releia a primeira estrofe do poema e destaque o verso que expressa esta ideia.
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radioboanova.com.br

Geralmente, usamos as palavras doceira e boleira para fazer referência

Além de doceira e boleira, a formiga tem outras qualidades.

AMIGUINHA.
DULCE É ...

LINDA.

UM BARATO.

IMPLICANTE.

radioboanova.com.br

TEIMOSA.

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

Leia o esquema abaixo e pinte somente as qualidades de Dulce.

3º BIMESTRE / 2012

___________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

a profissões. Porém, no texto, o que essas palavras indicam?

48

“No aniversário de Dulce
quero fazer uma festa.

1- Em seu aniversário, o que Dulce vai ganhar?
________________________________________________________________

2- Dulce é pequena. Por que ela vai ganhar uma rapadura grande?
_______________________________________________________________

tendimag.wordpress.com

5- O que Dulce gosta de comer?

doce de batata-doce

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

3- Copie, aqui, o trecho que confirma que a formiga não engorda.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

Coordenadoria de Educação

Convidar o formigueiro inteiro.”

algodão-doce
arroz-doce
pão doce
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Leia, rapidamente, o trava-língua abaixo.

Coordenadoria de Educação

Algumas vezes, os poetas gostam de brincar com o som das palavras. Rimam as palavras no final dos
versos, repetem sons parecidos ou iguais em várias palavras... Enfim, brincando com as palavras, a poesia
vai transmitindo as ideias, sentimentos e sensações.

Se você prestou atenção na sonoridade das

QUE O DOCE MAIS DOCE

entretenimento.uol.com.br

ERA O DOCE DE BATATA-DOCE.

3º BIMESTRE / 2012

O DOCE RESPONDEU PRO DOCE

DOCE deu ritmo ao poema.
- 4º Ano

QUAL ERA O DOCE MAIS DOCE.

palavras, percebeu que a repetição da palavra

LÍNGUA PORTUGUESA

O DOCE PERGUNTOU PRO DOCE
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Na primeira estrofe do poema, o poeta brinca com as palavras para dar ritmo ao texto.

Agora, destaque dessa estrofe, os grupos de palavras que o
poeta utilizou para brincar com os sons.
GRUPO I

LÍNGUA PORTUGUESA

Dulce é doceira
e também boleira.
Ela brinca
de se esconder
no miolo do bolo
e me faz de tolo.
E, se o bolo é de mel,
Dulce fica meladinha.

GRUPO 2

3º BIMESTRE / 2012

Leia os versos abaixo em voz alta.

Agora, leia bem depressa!
Virou um trava-língua?

- 4º Ano

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Coordenadoria de Educação

Transcreva a estrofe e sublinhe as palavras que se repetem.

Preste atenção! Você vai
combinar as palavras
que rimam.
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entretenimento.uol.com.br

Olha o sapo
dentro do saco,
o saco com
o sapo dentro,
o sapo batendo papo
e o papo
soltando vento.

Um tigre,
dois tigres,
três tigres.

Só não vale
“travar a língua”!

A aranha arranha a rã.
A rã arranha a aranha.
Nem a aranha
arranha a rã.
Nem a rã arranha
a aranha.

- 4º Ano

Teto limpo,
chão sujo.

Não tem truque,
troque o trinco
traga o troco e tire o
trapo do prato.
Tire o trinco, não
tem truque,
Troque o troco e traga
o trapo do prato.

LÍNGUA PORTUGUESA

Porco crespo,
toco preto.

3º BIMESTRE / 2012

FALAR TRAVA-LÍNGUAS É UMA ARTE. VOCÊ E SEUS COLEGAS PODEM SE DIVERTIR MUITO!
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Peça ao seu Professor para dividir a turma em grupos. Cada grupo pode decorar um dos trava-línguas abaixo:

52

http://

www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/2009/02/090206_formigassonsfn.shtml?s

TÍTULO

INTRODUÇÃO

ciencia.hsw.uol.com.br

Uma pesquisa das Universidades de Oxford (Grã-Bretanha) e de
Turim (Itália) mostrou que formigas costumam conversar entre elas, em
seus formigueiros.
Segundo os pesquisadores, as rainhas emitem sons característicos

Coordenadoria de Educação

FORMIGAS “CONVERSAM” NO FORMIGUEIRO – DIZ ESTUDO

dentro do formigueiro que produzem reações das operárias, o que reforça o

sons das formigas nos formigueiros e a execução destas gravações sem que

AS FORMIGAS OPERÁRIAS OBEDECEM A
SOM EMITIDO NO FORMIGUEIRO.

as formigas ficassem assustadas.
Ao colocar miniaturas de alto-falantes no formigueiro, especialmente
fabricados para a pesquisa, e reproduzir os sons feitos por uma rainha, os
pesquisadores conseguiram fazer com que as formigas ficassem em estado

DESENVOLVIMENTO

de atenção.
"Quando

tocamos

os

sons

da

rainha

elas

apresentaram

o

comportamento ‘em guarda'. Elas ficavam imóveis com suas antenas
estendidas e suas mandíbulas separadas por horas ─ se alguma coisa se
aproximasse elas atacariam”, disse o pesquisador.

3º BIMESTRE / 2012

Universidade de Oxford, o progresso da tecnologia permitiu a gravação dos

LÍNGUA PORTUGUESA

De acordo com um dos pesquisadores, Jeremy Thomas, da

- 4º Ano

status social da rainha, de acordo com o artigo publicado na revista Science.

Glossário:
emitem - enviam;
status - posição social;
mandíbulas - ossos em que se implantam os dentes.
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No texto, uma das informações importantes é que, ao
“colocar miniaturas de alto-falantes no formigueiro,
especialmente fabricados
para a pesquisa, e
reproduzir os sons
feitos por uma rainha, os
pesquisadores conseguiram fazer com que as formigas
ficassem em estado de atenção.”

LINGUAGEM MAIS FORMAL,
EM GERAL
Um dos trechos que mostra esta
característica é “Ao colocar
miniaturas de alto-falantes no
formigueiro,
especialmente
fabricados para a pesquisa (...)”

GERALMENTE, MOSTRA DE FORMA CLARA E LIVRE DE
OPINIÕES, RESPOSTAS PARA AS SEGUINTES PERGUNTAS:
O QUÊ? ONDE? QUANDO? COMO?
Destacamos do texto...
“Uma pesquisa das Universidades de Oxford (Grã-Bretanha) e de
Turim (Itália) mostrou que formigas costumam conversar entre elas,
em seus formigueiros.”

3º BIMESTRE / 2012

A notícia que você leu é um relato sobre a
comunicação entre as formigas em um
formigueiro.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES A RESPEITO DO
FATO QUE VIROU NOTÍCIA
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UMA INFORMAÇÃO SOBRE
ACONTECIMENTOS, OBJETOS,
PESSOAS...

- 4º Ano

texto deve apresentar as seguintes características:

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto “FORMIGAS ‘CONVERSAM’ NO FORMIGUEIRO - DIZ ESTUDO” é uma NOTÍCIA. Esse modelo de
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para comunicar algo em particular.

Cada um desses modelos de

Coordenadoria de Educação

É importante que você saiba que todos os textos são produzidos

textos tem o seu “jeito de ser” e uma

e dominar a linguagem dos textos que circulam a nossa volta; saber para
que serve cada um deles e, principalmente, saber fazer uso deles.

3º BIMESTRE / 2012

oconsumidorconsciente.blogspot.com

Com o tempo, você vai compreender como é importante conhecer

LÍNGUA PORTUGUESA

- 4º Ano

intenção.
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Retorne ao texto. Leia o título com atenção e envolva essa palavra.

LÍNGUA PORTUGUESA

Ainda em relação ao título, podemos perceber que uma palavra foi utilizada para despertar a
curiosidade do leitor.

carpediemblog11.blogspot.com

- 4º Ano

Qual o tema central da notícia que você leu?
_____________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012
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desenhoscolorir.org

Geralmente, em uma notícia, o TÍTULO dá uma ideia geral sobre o tema central. Também é
utilizado para atrair a atenção do leitor sobre o assunto a ser tratado.
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A principal informação numa notícia aparece na INTRODUÇÃO.
Qual a informação mais importante mostrada na introdução do texto que você leu?
_____________________________________________________________________________

tbrasil.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

A INTRODUÇÃO é a primeira parte de um texto.

Na notícia, o DESENVOLVIMENTO mostra os detalhes do que foi anunciado pela introdução.
Para compreender como

a principal informação foi detalhada no desenvolvimento, relacione

as

Por que foi possível a realização da pesquisa?

Como foi possível realizar a experiência com
as formigas?

“(...) o progresso da tecnologia permitiu a
gravação dos sons das formigas nos formigueiros
e a execução destas gravações sem que as
formigas ficassem assustadas.”
“Ao colocar miniaturas de alto-falantes no
formigueiro, especialmente fabricados para a
pesquisa, e reproduzir os sons feitos por uma
rainha (...)”
“(...) as rainhas emitem sons característicos dentro
do formigueiro que produzem reações das
operárias (...)”
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O que os pesquisadores descobriram?

LÍNGUA PORTUGUESA

Para marcar a relação entre pergunta e resposta, pinte-as com a mesma cor.

- 4º Ano

perguntas abaixo com as partes destacadas do texto.
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“De acordo com um dos pesquisadores, Jeremy
Thomas, da Universidade de Oxford, o
progresso da tecnologia permitiu a gravação
dos sons das formigas (...)”

“Segundo os pesquisadores, as rainhas emitem
sons característicos dentro do formigueiro que
produzem reações das operárias (...)”

“Formigas ‘conversam’
diz estudo.”

no

formigueiro

"Quando tocamos os sons da rainha elas
apresentaram o comportamento ‘em guarda'.
Elas ficavam imóveis com suas antenas
estendidas e suas mandíbulas separadas por
horas - se alguma coisa se aproximasse elas
atacariam, disse o pesquisador.”

3º BIMESTRE / 2012

maxxisustentavel.wordpress.com

sobre o acontecimento, indicando que a responsabilidade sobre a pesquisa não é sua.

- 4º Ano

Leia os trechos abaixo e envolva as palavras ou expressões que indicam que o REDATOR fez o relato

LÍNGUA PORTUGUESA

relatar, sem expressar sua opinião, sem se envolver com a notícia...

Coordenadoria de Educação

Quem escreve uma notícia é chamado de REDATOR. Ao redigi-la, ele precisa ter o cuidado de somente

–

br.atlantica-db.com
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LOCAIS DA PESQUISA

No último parágrafo do texto, você pode perceber que o redator usou um depoimento. Nesse depoimento, foi
dito que as formigas apresentaram comportamento ‘em guarda’.
Releia o depoimento e informe, destacando do texto...

PESSOA QUE FALOU
SIGNIFICADO DA EXPRESSÃO
‘EM GUARDA’

3º BIMESTRE / 2012

PESQUISADOR CITADO
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ONDE

- 4º Ano

QUEM

LÍNGUA PORTUGUESA

tendimag.wordpress.com

Complete a tabela abaixo com as informações do texto.
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Ipanema abre o Riso

Com cerca de sessenta peças, a exposição oferece quadros,
posters, pequenas esculturas e pesos de mesa – que vão de R$ 4.800,00 a
R$ 85,00.
Segundo Jorge de Sá, o principal objetivo é promover a arte
no Rio.

Adaptado. Jornal Destak . 05 de junho de 2012.
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As obras coloridas caíram no gosto internacional e hoje o artista
pernambucano faz residência em Miami.

- 4º Ano

Jorge de Sá já é ator, DJ e produtor de eventos, mas agora, o filho
da cantora Sandra de Sá é também empresário. No sábado ele abriu, em
companhia de dois outros sócios, a galeria do Riso, em Ipanema, com uma
homenagem ao artista pop Romero Britto.

LÍNGUA PORTUGUESA

tendimag.wordpress.com

Leia a notícia e complete o quadro da página seguinte.
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QUANDO?

POR QUÊ?

COMO?

3º BIMESTRE / 2012

ONDE?
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O QUÊ?

- 4º Ano

ACONTECEU... VIROU NOTÍCIA!

LÍNGUA PORTUGUESA

tendimag.wordpress.com

Preste atenção!! Responda às perguntas, de acordo com o texto.
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VALORES E ATITUDES
Fui assíduo.
Fui pontual.
Li com atenção.

SEMPRE

QUASE SEMPRE

RARAMENTE

NUNCA

Coordenadoria de Educação

imagensdahora.com.br

Minhas ações neste primeiro semestre...

Fiz as atividades.

Participei das atividades/discussões em grupo.
Participei das atividades propostas pelo Professor.
Respeite a vez do outro falar.
Procurei cultivar amizades.
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Demonstrei interesse pelos assuntos trabalhados.

LÍNGUA PORTUGUESA

Respeitei os compromissos assumidos.

- 4º Ano

Fui organizado com meus deveres.

Respeitei as regras da escola e do grupo.
Fui perseverante (não desisti diante das dificuldades).
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