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Terror - medo - amor - escapar - mal 

 

 
Você lembra do gênero textual fábula? Se não lembra, vamos relembrar! 

É um gênero muito interessante, onde os animais assumem as características humanas, 

com falas, costumes etc., e apresentam um ensinamento para o homem que chamamos de moral 

da história. 

 
Leia o texto abaixo com bastante atenção. Depois faça a interpretação. 

 
O Leão e o Ratinho 

Ao sair do buraco o ratinho deu de cara nas patas do leão. Ficou paralizado, de pelos em pé, cheio 

de terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. 

_ Segue em paz, ratinho, não tenha medo de seu rei. 

Dias depois o leão caiu em uma rede. Urrou desesperadamente, tentou escapar, mas quanto mais 

tentava mais preso no laço ficava. 

Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. 

_ Amor com amor se paga. Disse ele e pôs a roer as cordas da rede. 

Quando as cordas começaram a puir com os dentinhos do ratinho, pôde o leão se soltar e escapar. 

Moral da história: Uma boa ação ganha outra. 

1) Quem são os personagem da história?    

2) O que aconteceu quando o ratinho saiu do buraco?   

3) O  que aconteceu com o leão dias depois?   

4) Como foi que o ratinho salvou o leão?    

5) Quantos parágrafos tem o texto?    

6) Que outra moral você daria para está fábula?    

7) Vamos pesquisar? Procure no dicionário o significado da palavra: MORAL. 
 
 
 
 

8) Dê um sinônimo e um antônimo para cada palavra retirada do texto. 
 

9) Leia e copie as palavras de acordo com a sílaba NH. 
 

GALINHA NINHO BANHEIRO DESENHISTA BANHISTA 

LENHA NENHUM PINHEIRO RATINHO MÃEZINHA 

SAPINHO MOINHO NENHUMA VINHO COZINHA 

NHA NHE NHI NHO NHU 

     

     

     

FONTES: https://atividadespedagogicas.net/2017/06/atividades-com-fabulas-3-o-ano.html 

Adaptação: Professora Marcia Lial 
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Agora responda: 

a) Quantas bolas Igor tem?    

b) Quantos carrinhos?    

c) Quantos jogos?    

d) Quantos jogos Igor têm a mais que bolas?    

e) Quantos carrinhos faltam para Igor ficar com 

a mesma quantidade que tem de jogos?    

f) Igor tem quantos brinquedos no total?    

g) Marque a resposta certa. Para agrupar uma 

dezena de brinquedos de Igor, é só adicionar: 

( ) jogos e bolas. 

( ) carrinhos e bolas. 

( ) carrinhos e jogos 

a) Qual produto mais vendido?    

b) Qual produto ele vendeu menos no mês de 

junho?    

c) Qual é a soma dos três produtos vendidos?   

d) Qual é a soma da venda do café e do arroz?    

e) Qual é a soma da soja e do arroz?    

f) Quanto Francisco vendeu de soja a menos que 

arroz?    

 

 

1) Observe o gráfico de brinquedos de Igor. Cada barra corresponde a um brinquedo. 
 

 

2) Francisco fez um gráfico dos produtos agrícolas mais vendidos no mês de junho. 
 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-analise-de-tabelas-e-graficos 

3) Resolva as operações: 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/538250592961643240/graficos 
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A origem dos festejos juninos no Brasil une jesuítas portugueses, costumes 

indígenas e caipiras, celebrando santos católicos e pratos com alimentos nativos. 
 

https://www.indagacao.com.br/2018/06/as-festas-juninas-texto.html 

 
1) Relacione: 

(A) Santo Antônio ( ) 29 de Junho 

(B) São João ( ) 13 de Junho 

(C) São Pedro ( ) 24 de Junho 

 

2) Você já participou de alguma Festa Junina? Onde?    

3) Quais são as comidas típicas desta festa?    

4) Qual é a que você mais gosta?    

5) Nesta festa há vários tipos de barracas, qual é a barraca que você mais gosta? Por quê? 
 

6) Quando participamos de alguma festa junina, geralmente usamos roupas a caráter. Crie e 

pinte bem bonito a sua roupa de festa junina. Capriche! 
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Atividade 1- Faça a leitura do texto com atenção: 

O QUE É O MEIO AMBIENTE? 

O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na 

terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e 

não vivos que nela habitam e interagem. 

Em resumo, o meio ambiente engloba tudo aquilo que 

nos cerca, como água, o solo, vegetação, clima, animais, 

seres humanos dentre outros. 

Atividade 2 – Observe e leia a história em 

quadrinhos: 
Atividade 3 – Agora com atenção, responda 

as perguntas abaixo: 

 a) Por que o homem ia derrubar a árvore? 

R:   

 b) Você acha correto o que ele ia fazer? Por 

quê? 

R:   

 c) Por que o amigo dele ficou verde? 

R:   

d) Você é um protetor da natureza? 

R:   

 e) O que você faz para ajudar o meio ambiente? 

R:   

 f) Escreva uma frase sobre a imagem abaixo: 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Fontes: https://www.soescola.com/2017/05/atividades-imprimir-meio-ambiente-3-ano.html 
https://www.clickseducativos.com.br/atividades-sobre-meio-ambiente 
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A confiança se manifesta nas crianças quando se sentem respeitadas, compreendidas, 

encorajadas e acolhidas. 

 

 
Atividade 1 - Assista ao vídeo: - Bob zoom – Confiança. 

Observe que a confiança é muito importante na vida das pessoas, inclusive na vida de 

nossos alunos. Faça uma reflexão com seus familiares após assistirem o vídeo. 

https://youtu.be/RaPCcafAKno 
 

 

Atividade 2 - Leia a história abaixo com seus familiares e converse com eles: 
 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/197736239869514164/ 

https://youtu.be/RaPCcafAKno 

Adaptações realizada pela Professora Rozilene Costa Souza 

1) Quem são os personagens do texto?    

2) O que é ter confiança?    

3) Por que no texto a Confiança disse: “- Se eu me perder não me procurem...” 

 
 

4) Quem são as pessoas que transmitem confiança para você?    

5) Você transmite confiança aos seus amigos e familiares? Justifique.    
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Meio Ambiente 
 

O Meio Ambiente é a soma total do que está em torno 
de algo ou alguém. O meio ambiente é o lugar onde se 
desenvolve a vida na terra, é a natureza com todos os 
seres vivos e não-vivos que nela habitam e interagem. É 
tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a 
vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, entre 
outros. O ambiente proporciona condições para o 
desenvolvimento e crescimento de todos os seres vivos. 

Falar sobre o meio ambiente nunca esteve tão em alta quanto atualmente. A 
cada dia aumenta a preocupação das pessoas em preservar o nosso planeta. 
Porém, infelizmente, ainda não são todos que têm essa preocupação. Talvez a 
falta de conhecimento seja o principal motivo que leva as pessoas a não cuidarem 
do meio ambiente como ele merece. 

Nosso planeta está mudando e precisamos ajudá-lo a mudar para melhor. 
Existem várias coisas que afetam o nosso planeta de uma forma negativa, mas a 
boa notícia é que todos podem ajudar a fazer a sua parte e ajudar na preservação 
do meio ambiente como: Economizar Eletricidade, Separar o Lixo e também 
Economizar Água, são apenas alguns exemplos que podemos praticar em nossa 
casa, assim estaremos de alguma forma protegendo o nosso Meio Ambiente. 

Vou deixar esse link https://www.youtube.com/watch?v=nGNHvhqTq7k com 

um pequeno filme: Tainá e os heróis da Amazônia. 
 

 

Fica, agora, lançada a proposta. Sei que esta não é a semana do meio 

ambiente, nem é dia de nenhum evento ecológico, específico. Mas, pelo fato de 

nos relacionarmos diariamente com a natureza, escolha um lugar na sua casa, 

pense em um espaço do meio ambiente que você gosta e faça um lindo desenho 

no seu caderno, use a sua criatividade e imaginação. Se puder, tire fotos ou faça 

um vídeo de você com sua bela obra de arte e envie para mim! Irei amar receber! 

Estou aguardando! Bons Estudos! 

 

Fonte: https://meioambiente.culturamix.com/natureza/resumo-sobre-meio-ambiente 
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https://br.pinterest.com/pin/432838214183720455/ 
 

1- What is this? O que é isso? 

Ex: pen This is a pen. Isto é uma caneta. 

a) Pencil    

b) Notebook    

c) Blackboard    

d) Book   

2- Relacione as colunas: 

a) The pen is red. ( ) A borracha é rosa. 

b) The pencil is green. ( ) A caneta é vermelha. 

c) The blackboard is white. ( ) O lápis é verde. 

d) The eraser is pink. ( ) O quadro é branco. 

3- Traduza para o português: 

a) The pen is pink.    

b) The pencil is yellow.    

c) The book is green.    

d) The notebook is orange.    
 

 

Referências Bibliográficas: Nyaradi, cesar de oliveira 

Marcha criança - inglês,volume:2. Ensino Fundamental/ César de Oliveira Nyaradi, Luíza 

Auxiliadora Pavon de Oliveira. São Paulo. Editora Scipione,2009 - (coleção Marcha Criança) 
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“Derrubando os copinhos com o aviãozinho de papel.” 

Hoje vamos brincar de fazer aviões de papel, uma brincadeira super saudável e divertida 

que o papai e a mamãe com certamente também já brincaram na infância. 

Essa atividade vai trabalhar a coordenação motora fina, a precisão e a persistência das 

crianças. Vamos usar os copinhos descartáveis que já temos da atividade “Soprocopo”. Estão 

lembrados? 
 
 

Aviãozinho de papel : 

- Papel; 

- Copos descartáveis. 

Mãos à obra!!! 

 Vamos começar fazendo os aviões de papel. Se a folha for branca podemos pedir a 

criança para decorar fazendo desenhos e pinturas que ela quiser. 

 O segundo passo é fazer o avião de papel. Essa tarefa deve ser do papai e da 

mamãe. Quando o nosso avião já estiver pronto para decolar, podemos começar a 

brincadeira. 

Vamos colocar os copos em cima de algum banquinho, mesa, cadeira ou qualquer lugar 

onde as crianças possam tentar derrubar com o aviãozinho. O objetivo é derrubar o maior 

número de copos. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=DFQEUWFoU 

Com adaptações professora Dayane Perim. 
 
 

 
https://www.grzero.com.br/como-fazer-aviao-de-papel/ 
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