
Goiânia, 20 de abril  de 2020. 

Professora: _______________________  Série:4º A 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

Plano de Aula para sEGUNDA- Feira  20\04 

                                                         Português  

 Conteúdo 

*Leitura:Caçadas de Pedrinho (Em Anexo) 

*Explorar a gramática; 

*Estudo do texto; 

Observação 

O texto a seguir faz parte do livro: Caçadas de Pedrinho de Monteiro 

Lobato, se você quiser ler todo o livro é só ir no link: 

http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/lobato

/Vol3_Cacadas-de_Pedrinho.pdf 

Atividades 

1-Leia o texto: E era onça, se puder cole – o no seu caderno . 

2-Para ler o texto siga os passos a seguir: 

*Leia silenciosamente o texto, duas vezes para se familiarizar com o 

mesmo; 

*Leia o texto em voz alta, para alguém da sua casa; 

*Se possível tente ler mais de uma vez para alguém, fazendo as 

pontuações corretemente. 

3-Passe as questões a seguir para o caderno de português e responda: 

 

 

 

http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/lobato/Vol3_Cacadas-de_Pedrinho.pdf
http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/Estorias_miniweb/lobato/Vol3_Cacadas-de_Pedrinho.pdf


Atividades 

1-Retire do texto: 

a-5 substantivos próprios 

b-10 palavras com encontros vocálicos ,separe as sílabas e classifique 

os encontros vocálicos; 

c-5 palavras com dígrafos e destaque-os de vermelho: Carro 

2- Assista o link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=F6e5mpMWSQ0  

3-A gora retire do texto 5 palavras: 

Monossílabas  

Dissílabas  

Trissílabas 

Polissílabas 

4-Estudo do texto: 

a- O texto está acontecendo em que lugar? 

b-  Que indícios leva você a ter esta resposta?  

c-  São vários personagens que participam do texto. Quais são 

eles? 

d- Qual personagem lhe chamou mais atenção?  

e- Protagonista pode ou não ser personagem principal de uma 

narrativa, como obras literárias, cinematográficas, teatrais ou 

musicais. Sobre ela a trama é desenvolvida. As principais ações 

são realizadas por ela ou sobre ela. Quem você considera ser o 

protagonista desse texto?  

 

5-Faça as atividades das páginas:34 a 36 do Livro Atividades 

Complementares; 

https://www.youtube.com/watch?v=F6e5mpMWSQ0


Arte   segunda feira 

Conteúdo 

Dia do Livro 

  18 de abril - Dia Nacional do Livro Infantil é a data escolhida para 

celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, 

nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura 

infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de 

literatura e homenageia esse escritor, autor não só de textos para 

crianças, apesar de ser mais conhecido por eles. 

Atividades 

1-Em anexo você tem uma das cenas do Livro  Caçada de Pedrinho, 

faça um belo colorido;  

2-Depois de colorir você vai usar a técnica da Intervenção: que é o 

acréscimo de elementos em uma imagem; Que podem ser : Colagens, 

assemblages(colagens com objetos e materiais tridimensionais), 

montagens, fotografias e desenhos são trabalhos que frequentemente 

se valem desse tipo de procedimento. 

*Capriche e a seguir poste sua atividade no nosso grupo; 

  


