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PORTUGUÊS 

 

Pontuação – Emprego da vírgula (continuação) 

 

→ Responda as questões em seu caderno de Português. 

 

1) Complete a frase com os nomes dos animais que aparecem nas fotos. 

 

• Muitas espécies de animais estão ameaçadas de extinção, como a  

 

a) Leia a frase que você completou e escreva o sinal de pontuação que você usou nesta frase. 

b) Nesse caso, as vírgulas foram empregadas para separar: 

(    ) datas      (    ) endereços 

(    ) chamamentos     (    ) sequência de palavras, em uma enumeração 

 

2) Amplie as frases, escrevendo mais três palavras na sequência.  

a) Fui à papelaria e comprei caderno,  

b) No lanche comi banana,  

c) No aniversário, ganhei bola,  

 

3) Copie as falas a seguir, empregando a vírgula onde for necessário. 

a) — Prepare um imenso sopão cozinheiro. 

b) — Majestade você não compreendeu o que eu disse. 

c) — O que há no saco Pedro? 
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4) Nesse poema, o menino só fica em casa jogando videogame e no computador. Leia, 

reescreva e acrescente no poema as vírgulas nas funções que você aprendeu. 

 

                  Brinca, menino 
 

Sai daí menino vai brincar, 

desencalha dessa sala. 

Vira pirata rei maquinista, 

sultão ou malabarista, 

vai correr feito um trem-bala. 

Brinca menino brinca, 

brinca com as tuas mãos. 

Inventa menino inventa, 

cultiva a tua imaginação. 

[...] 

Sentir o vento no rosto, 

sentir na boca o gosto 

da aventura da fruta madura 

da chuva do sal do mar, 

isso nenhum game por mais moderno que seja 

jamais vai poder imitar. 

Leticia Wierzchowski. Brinca, menino. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. P. 15, 16 e 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A vírgula (,) é usada para 

isolar, separar e organizar partes de 
uma frase, deixando-a mais clara. 
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EDUCAÇÃO FISICA 
 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

TOURO MALUCO 

 

Materiais Necessários: 

- 1 Bola de tênis, uma laranja, ou limão 

- 1 meia calça ou meião de Futebol (adulto) 

- 6 garrafinhas pet ou 6 embalagens recicláveis. 

 

O touro maluco é uma brincadeira feita com uma bola dentro de uma meia que é colocada 

na cabeça, assemelhando-se, assim, a um pêndulo. O objetivo é derrubar objetos colocados no 

chão através da movimentação. O tipo de movimento que precisa ser feito faz lembrar as 

touradas. 

Nessa atividade, podemos destacar alguns aspectos importantes para o nosso 

desenvolvimento, entre eles: noção espaço temporal, coordenação motora geral, paciência e 

equilíbrio. 

Preparem-se para encarar mais esse super desafio, que promete mexer com sua cabeça! 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR: 

Material necessário para a próxima aula (02/10): 

- 1 camisa 

- 1 bola 

- 1 balde 


