
 

                                            Goiânia, ____ de março de 2020 

                                  Professora: __________________________ Série: 4° ano ____ 

                                   Aluno (a): _________________________________________________ 

=======================================================================                                       

 É um gesto de amor. 

 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha de papel 

almaço.  

                              Trabalhando o livro Literário: Diário de bordo de Noé I  

1-Os animais da arca logo de início se estranharam, pois não estavam acostumados a conviver 

com companhias tão diferentes. “Os pavões reclamavam do cheiro dos porcos, que mastigavam 

maçãs fazendo barulho e bagunçavam toda a cabine com sujeira.” Quais animais eram os mais 

diferentes? E os mais parecidos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2-Os carneiros se assustaram quando descobriram que os lobos ficariam na mesma cabine que 

eles. Por que isso aconteceu? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3- Que tal fazer novas descobertas pesquise outra(s) história(s) que mostre(m) a relação entre 

o carneiro/cordeiro e o lobo. Leia todas e escreva aquela que você mais gostou. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



 

É HORA DA GRAMÁTICA 

1-Abra seu livro na página 5 e retire o que se pede: 

a- Um substantivo próprio;______________________________________________________ 

b- Uma palavra com acento agudo:_______________________________________________ 

c- Uma palavra com acento circunflexo:___________________________________________ 

d- Três palavras com encontro consonantal:________________________________________ 

e- Uma palavra com dígrafo:_____________________________________________________ 

 

2- Na página 7, Deus usa palavras para dá qualidades a alguns lugares, essas palavras são 

conhecidas como ,Adjetivos que são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe 

uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Os adjetivos variam em gênero (masculino e 

feminino) e em número (singular e plural) conforme o substantivo que caracterizam. Que palavra 

Deus usou para caracterizar: 

a- O mundo:_________________________________________________________________  

b- O barco:___________________________________________________________________ 

3-Copie da página 7 duas frases exclamativas, lembre-se que as frases exclamativas indicam 

um sentimento de alegria, espanto, horror, entre outros e sempre terminam com um ponto de 

exclamação. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4- Agora escolha uma frase e ilustre-a. 

 

 

 



 


