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ROTEIRO DE ESTUDOS 

MATEMÁTICA 

Ler e fazer as atividades das páginas 75 a 78 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-09-04-2020-matematica-pags-75-a-78/s-DCz9JKIETzq  

Sugestão de vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws 

Caderno de Atividades: páginas 17 e 18 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

Gênero Textual – Poemas (Fazer as atividades anexadas) 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-09-04-2020-producao-de-texto-genero-textual-poema/s-

8sygDkmaVdN  

Sugestão de vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=3W2-EV-F3pw 

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – PRODUÇÃO DE TEXTO 

- Fazer essa lista no caderno de Produção de Texto. 

- Faça com capricho e atenção. 

Observe o texto e a forma como ele aparece organizado na página. Como são chamados textos como este? Você 

já leu outro texto semelhante a este? 

Sono pesado 

 

Toca o despertador 

e meu pai vem me chamar: 

 _ Levanta, filho, levanta, 

tá na hora de acordar. 

 

Uma coisa, no entanto, 

impede que eu me levante: 

sentado nas minhas costas, 

há um enorme elefante. 

 

Ele tem essa mania,  

todo dia vem aqui. 

Senta em cima de mim, 

e começa a ler gibi. 

 

O sono, que estava bom, 

fica ainda mais pesado. 

Como eu posso levantar 

com o bichão aí sentado? 

 

O meu pai não vê o bicho, 

deve estar ruim da vista. 

Podia me deixar dormindo, 

enquanto ia ao oculista... 

 

 _ Espera um pouco, papai... 

Não precisa ser agora. 

Daqui a cinco minutos 

o elefante vai embora. 

 

Mas meu pai insiste tanto,  

que eu levanto, carrancudo. 

Vou pra escola, que remédio, 

com o bicho nas costas e tudo. 

 
              Cláudio Thebas. Sono Pesado. Amigos do peito.     

Belo Horizonte: 1996. 

 

https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-09-04-2020-matematica-pags-75-a-78/s-DCz9JKIETzq
https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws
https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-09-04-2020-producao-de-texto-genero-textual-poema/s-8sygDkmaVdN
https://soundcloud.com/colegioequipejf/4-ano-09-04-2020-producao-de-texto-genero-textual-poema/s-8sygDkmaVdN
https://www.youtube.com/watch?v=3W2-EV-F3pw


Compreendendo o texto 

1) O que você achou do poema: divertido, triste ou assustador? Justifique sua resposta. 

 

2) No poema, o sono é comparado a um elefante.  Por que o menino usou esse animal para indicar a dificuldade de se levantar da 

cama? 

 

3) Se o menino dissesse que, em vez de um elefante, havia um gato nas costas dele, o sentido do texto seria o mesmo? Explique. 

 

4) O que faz o menino enfim se levantar e ir para a escola? 

 

Estudando o poema 

1)  Responda: 

a) Como cada linha do poema se chama? _______________________________________ 

b) Quantos versos há em cada estrofe? _________________________________________ 

c) Todas as estrofes têm a mesma quantidade de versos? __________________________ 

 

2) Nos poemas, como separamos uma estrofe da outra? 

 

Criando um poema 

 Agora, você vai compartilhar uma experiência cotidiana com os colegas da turma por meio de um poema. 

Escreva um poema de, no mínimo, 2 estrofes sobre uma experiência cotidiana pessoal. 


