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                                                          Uirapuru 

 

               Quando o uirapuru canta, todas as outras aves se calam para ouvir tão belo 
canto. Mas o uirapuru nem sempre foi um pássaro. Muito tempo atrás existia uma tribo 
em que duas índias eram apaixonadas pelo cacique. 
                Como o cacique não conseguia decidir-se por uma delas, resolveu fazer um 
desafio: aquela que, com a flecha tivesse melhor pontaria seria a escolhida. A vencedora 
casou-se com o cacique e ficou muito feliz. A outra, chamada Oribici perdeu chorou tanto, 
mas tanto, que suas lágrimas formaram um ribeirão. Tupã, o Grande deus, com pena 
daquela índia, lhe propôs um jeito de resolver o seu desalento. Ele a transformaria num 
pássaro e, assim, sem que fosse reconhecida, poderia ver o seu amado bem de perto 
todos os dias. A índia aceitou a oferta de Tupã, mas pôde perceber que, de fato, o 
cacique amava sua esposa e era feliz. Sendo assim, para não atrapalhar a felicidade do 
seu amado, decidiu voar para longe, para as terras do Norte do Brasil, indo parar nas 
matas da Amazônia. 
                Tupã, que a tudo observava, mais uma vez apiedou-se daquela índia e, para 
recompensá-la pela sua decisão, deu-lhe um canto tão bonito e terno que, ao ouvi-lo, as 
outras aves ficam enfeitiçadas. E dizem também que o humano que tiver a felicidade de 
ouvir o seu canto terá, no amor, a felicidade. 

 
Interpretação 

1.Esse texto é: 

 (  ) um conto de fadas                  (   )  uma fábula             (    ) uma lenda 
 
2.De acordo com a leitura, o uirapuru: 
  
(   )   Sempre foi um pássaro               (   )  Era uma índia           (   )  Era o cacique 
 

https://1.bp.blogspot.com/-8jvwWMwL5WI/XV6HlnTOuRI/AAAAAAAAHEw/GKSOUPhfHyAmXc0D-205vY0cjf4a2nwPQCLcBGAs/s1600/uirapuru.jpg
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3. O canto do Uirapuru é o canto mais lindo que existe? 
R: ___________________________________________________________________ 
 
 
4. “Tupã, que a tudo observava, mais uma vez apiedou-se daquela índia e, para 
recompensá-la pela sua decisão, deu-lhe um canto tão bonito e terno que, ao ouvi-lo, 
as outras aves ficam enfeitiçadas”.  A expressão destacada refere-se: 
 
a) sensibilizou-se           b) humanizou-se      c) admirou-se              d) aproximou-se 
 
5. No início da narrativa, há um conflito. 
 
a) qual? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
b) O que o cacique fez para resolver? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
6. Onde se passa a história? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7.De acordo com o texto, relacione: 
 
(A) Tupã                                            (    ) uma índia 
(B) Cacique                                       (    ) ave de canto mais belo 
(C) Uirapuru                                      (    ) o grande deus 
(D) Obirici                                          (    ) chefe da tribo 
 
8-O texto que você leu explica o surgimento de quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
9. Em que Tupã transformou a índia que perdeu o desafio? Para quê? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
10.Numere a sequência dos fatos: 
 (    ) A índia que ganhou o desafio casou-se com o cacique. 
 (    ) A índia viu que seu amado estava muito feliz e decidiu ir para longe. 
 (    ) A outra índia chorou lágrimas que formaram um ribeirão 
 (    ) As índias eram apaixonadas pelo cacique. 
 (    ) O pássaro recebeu um lindo canto que enfeitiçava os humanos para o amor. 
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     11.Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) 
 

(    ) Para atrapalhar a felicidade do seu amado, a índia continuou na tribo. 
(    ) Obirici foi a índia que perdeu o desafio. 
(    ) A índia, de tanto chorar  e transformou-se em água. 
(    ) Tupã teve pena da jovem e resolveu transformá-la em pássaro. 
(    ) O Uirapuru vive nas matas da Amazônia 
 
12. Segundo o texto, qual é o efeito do cantar do Uirapuru ainda hoje? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 ATIVIDADE DO LIVRO DIDÁTICO 

Página: 22 atividades (1,2,3) 

Página: 72 atividades (1, 2 letra A e B) 
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ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

                          ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 
 

ALUNO: _________________________________________________SÉRIE: 4º ANO  
PROFESSORA: ANDRESSA  

Microrganismos e transmissão de doenças  
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2-Encontre no balão, nomes de algumas doenças contagiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Bons Estudos! 
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ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

                          ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 
 

ALUNO: _________________________________________________SÉRIE: 4º ANO  
PROFESSORA: ANDRESSA    

Unidades político administrativas do Brasil  

O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. O Brasil está dividido em 

26 estados e um Distrito Federal, onde fica Brasília, capital do país a sede do governo 

brasileiro. O sistema de governo do Brasil é a República federativa presidencialista. 

Quem governa o Brasil é o presidente da República, eleito para um mandato de quatro 

anos. Os estados são administrados pelos governadores. Os estados brasileiros estão 

divididos em partes menores que são os municípios, e são administrados pelos prefeitos.                                                             

Vivemos em uma democracia, palavra que quer dizer “ governo do povo “. Por isso 

nossos representantes – presidente, governadores, prefeitos, deputados estaduais e 

federais, vereadores, senadores – são eleitos pelo povo. Nas eleições brasileiras o voto 

é secreto. 

Com base do texto responda: 

A) qual é o sistema de governo no Brasil? Como funciona?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

B) quais são os governantes eleitos pelo povo Brasileiro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

C) Como eles são escolhidos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

D) na sua opinião o que é democracia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

                          ATIVIDADE DE HISTÓRIA 
 

ALUNO: _________________________________________________SÉRIE: 4º ANO  
PROFESSORA: ANDRESSA  

Circulação de pessoas, produtos e culturas. 

Com base na coletânea anterior, leia o texto e responda as questões abaixo: 

Como vamos chegar à índia.                                                                                                               

Sem o oceano enfrentar?                                                                                                                           

O que fazer com nossos medos                                                                                                                                

se um monstro nos atacar?                                                                                                                                       

Se a viagem é perigosa                                                                                                            

Demorada também será                                                                                                                                              

O que acharemos pelo caminho                                                                                                                                         

Com certeza compensará                                                                                                                                          

Há tanto pra conhecer,                                                                                                                         

Há tanto para explorar!                                                                                                                    

Basta os olhos abrir,                                                                                                                      

E com o ouvido escutar. 

 

A)   Sobre o que o texto está falando? 

______________________________________________________________________ 

B) Que perigos eles encontraram? 

______________________________________________________________________ 

C) Aonde eles queriam chegar? Porque? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

D) Aonde eles chegaram? 

______________________________________________________________________ 

E) Que produtos foi explorado pelos portugueses? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

ATIVIDADE DE INGLÊS 

 

ALUNO (A): _____________________________________________SÉRIE: 4º ANO  
           PROFESSORA: BRAULIA  

                                            SUBJECT: SPORTS                
 

01-Write the numbers in the second column according to the first:                                  

                                                                                                                                      

( 1 ) FOOTBALL        (  ) TÊNIS 

( 2 ) SOCCER            (  ) CORRIDA 

( 3 ) SWIMMING         (  ) NATAÇÃO 

( 4 )BASKETBALL     (  ) BASQUETE 

( 5 ) TENNIS              (  )FUTEBOL AMERICANO 

( 6 ) RUNNING            (  )FUTEBOL 
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ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

ATIVIDADE DE ARTE 

 
ALUNO (A): _____________________________________________SÉRIE: 4º ANO 

PROFESSORA: FERNANDA 
Técnica do Pontilhismo 

No século XIX surgiu na França uma corrente de pintores chamados neo - 
impressionistas; 
Utilizavam como elemento base de suas pinturas o ponto. 

Esse movimento, baseado na sistematização científica é de leis óticas, segundo as 

quais, na visão, a forma e a cor são compostas de luz e outros elementos. Em outras 

palavras, a leitura das obras é feita através da nossa retina. 

Percebemos os elementos a uma certa distância, quando perto, vemos apenas 
manchas. 
O movimento pontilhismo foi fundado em 1885 por George Senrat e Paul Siguac e 
seguido por Camille Péssarro, Henri Edmond Cross, Charles Angrand, Albert Dubois 
Pillet, Gino Severini e outros. 
 

Exemplos:  

  

 

Agora é a sua vez, crie um lindo desenho em seu caderno e preencha com pontos 

coloridos. 
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