
Atividades de Apoio à Aprendizagem

Ensino Fundamental - Anos Iniciais

4º ANO



I. Como você imagina que seja a África?
II. Você sabia que lá é um grande continente com vários povos e países?
III. Converse com um adulto sobre quais países africanos vocês conhecem, se não lembrarem

nenhum, faça uma pesquisa na internet.

Reflita...



O MORRO ENCANTADO

A comunidade Kalunga conta que atrás do Morro do Moleque existe um morro

encantado que ninguém nunca conseguiu subir. Muitas pessoas já tentaram, mas quando  

estão no meio do caminho, começam a escutar barulho de gado mugindo, gente falando,

cachorro latindo. Ficam tontas e não conseguem continuar. Voltam correndo, com medo,

porque no morro não tem ninguém e não sabem de onde vem essa barulhada.

Dizem que isso é por causa do ouro que existe dentro da terra. A Mãe do Ouro protege o

morro, afastando os garimpeiros ambiciosos com esses barulhos.

Os Kalungas ainda não descobriram como quebrar esse encanto. Quem conseguir, vai  

poder explorar o ouro do morro e vai ficar muito rico.
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Leia a o conto.



Agora que você já leu o conto, responsa no caderno as questões a seguir.

1. O texto que você leu é um conto, o conto é uma obra de ficção e cria um universo de
seres e acontecimentos de fantasia ou imaginação. Você acha que os fatos do texto “O
Morro Encantado” aconteceram ou não? Justifique sua resposta.

2. O que você acha que causava tanto medo nos habitantes de Kalunga?

3. Esse tipo de texto serve para:
a) Ensinar a fazer um brinquedo
b) Contar algum fato e mostrar um conflito.
c) Ensinar o que é certo ou errado
d) Fazer rir.



4. Releia o texto e faça uma lista, no seu caderno, com verbos no presente, no
passado e no futuro.


