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Orientações para elaboração das atividades: 

 Procurar um lugar tranquilo e silencioso para realizar suas atividades com atenção. 

 Manter o hábito de estudo, assim como era feito em nossa rotina presencial. 

 Fazer uso da apostila como apoio, para os estudos e a realização das atividades. 

 Leia livros, gibis, a leitura melhora quando se faz com frequência. 
 

 

 

 

 



Atividade 1 :23/03/2020 

 Língua Portuguesa: 

Leia o poema: 

PESSOAS SÃO DIFERENTES 
São duas crianças lindas 
Mas são muito diferentes! 
Uma é toda desdentada, 
A outra é cheia de dentes... 
Uma anda descabelada, 
A outra é cheia de pentes! 
(...) 
Uma tem cabelos longos, 
A outra corta eles rentes. 
Não queira que sejam iguais, 
Aliás, nem mesmo tentes! 
São duas crianças lindas, 
Mas são muito diferentes! 

Ruth Rocha 

 

Após a leitura responda: 

a) quais são as partes de um poema? O que é preciso ter para ser um poema? 

R:______________________________________________.  

b) Reescreva as palavras que possuem rimas: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

c)Quantos versos e quantas estrofes há no poema? 

R:_______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

4) Na sua opinião quais são as melhores escolhas que o poema traz, cite 2 : 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5) Na opinião da autora qual foi a maior perda que ela sentiu em suas escolhas? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6) Agora que você já entendeu o que precisa pra ser um poema...Escreva um 
poema com 1 estrofe e 6 versos: 

Leitura e interpretação de texto 



_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Historiando... 

 

 

 

1) Observando a imagem acima, qual gênero textual é apresentado? 

R:_____________________________________________________ 

 

2) No texto existe alguma palavra escrita de forma INCORRETA? Se sim, 
reescreva a palavra da forma CORRETA: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3) Observando a história vimos que: 

(   ) há apenas imagens. 

(   ) há somente palavras. 

(   )há imagens e palavras. 

 

4) Agora que sabemos como é uma história em quadrinhos. Vamos, em uma 
folha a parte, criar uma história em quadrinhos... 

 

Atividade 2:  Língua Portuguesa 



VAMOS RELEMBRAR AS LETRAS E FONEMAS... 

 

 

1) Quantas letras e fonemas existem nas palavras: 

a) coelhinho:_____________________________ 

b) filhote:_______________________________ 

c) cenoura:______________________________ 

d) horta:________________________________ 

 

2)Salada de letras .... vamos organizar as palavras... 

 

a) nome que se dá ao som da letra? _____________________ 

 

 

 

 

 

E F M O A N 



b) Nome que se dá as letras a, e, i, o, u do alfabeto. 

 

                        

 

c) Nome que se dá a cada linha no poema. 

 

 

 

d) Nome que se dá ao espaço em que se coloca a fala do personagem em uma 
história em quadrinhos. 

 

 

 

 

 

1-Você se lembra do trava-língua? O que é preciso pra se ter um trava-língua? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2- Escolha um dos conjuntos de palavras e crie o seu Trava-línguas: 

 Macaco- casaco-buraco. 

 Feijão- mamão-melão. 

 Coração- caminhão-sensação. 

 

G O A V I S     

O R E S V 

A L B Ã O 



3- Faça um desenho ilustrando o seu trava-língua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



E as adivinhas??? São brincadeiras da cultura popular, feitas com texto curto, em 

que se tem uma pergunta, que nem sempre é fácil de responder...mas é divertida... 

 

Agora que você já conhece algumas adivinhas novas, vamos brincar ? 


