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ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 

Leia o texto a seguir com atenção: 

UM PRESENTE ESPECIAL 

(Rogéria Araújo) 

Sempre que ia passear no shopping, divertia-me olhando a vitrine, que exibia filhotes 

de cães de diferentes raças.    

Como eram bonitinhos! 

Uma noite, estava em casa, vendo televisão tão distraída que nem percebi quando 

meu marido entrou trazendo na palma da mão um pequeno filhote de pinscher. 

Ah! Que dengo! 

-De quem é essa fofura? – perguntei. 

 É para você! 

-Para mim? 

-Ei, trouxe de presente para você. 

Eu não sabia se segurava o cãozinho ou se abraçava meu marido, agradecendo-lhe 

o presente. 

Parecia um sonho! O cãozinho era marronzinho, tinha uma faixa preta saindo da 

cabeça até a cauda. 
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Junto com ele vieram: uma casinha vermelha, uma coleira azul, um pipi dog (um 

líquido que se coloca no jornal para ensiná-lo a fazer xixi) e alguns brinquedinhos, 

como, bolinhas coloridas, ossinhos, um ursinho e um peixinho de borracha. 

Houve muitas sugestões de nomes, mas “Kiko” foi o que mais agradou. A escolha foi 

da mamãe, ou melhor, minha. É porque a dona do cachorro é quem acaba virando a 

mãe dele. Ele teve sorte! Ganhou um pai, uma mãe, duas irmãs, tios, tias, primos e até 

um avô. 

O veterinário o acompanhou desde que chegou à nossa casa. As primeiras vacinas, 

as orientações alimentares, os banhos, os remédios para vermes, etc. Seguimos à risca 

quase tudo o que ele nos orientou, mas, quanto a alimentação, chiii!!! – pisamos na 

bola! 

Quando íamos comes, Kiko assentava-se ao pé da mesa, com os olhinhos brilhando. 

Parecia pedir alguma coisa! 

Lembrávamo-nos da recomendação do veterinário: “Cães só devem comer ração! ” 

Mas aquele bichinho tão pequenininho parecia entender que comíamos outras coisas. 

E, quase sem perceber, ia um pedacinho de bolo, uma pequena fatia de queijo, meia 

bolacha, miolo de pão e, o Kiko comendo tudo muito feliz. A frase era sempre a mesma 

com o Kiko: 

Não se acostume! É só hoje! 

Bastava chegar a hora do almoço para que todos se esquecessem da promessa. E 

ia caindo no chão: 

Só uma carninha! 

Só uma batatinha! 

Só um... E lá estava o cãozinho Kiko de barriguinha cheia outra vez, comendo tudo o 

que não podia comer! 

Interpretando o Texto: 

Agora em seu caderno, responda as questões: 

01) Qual o tema do texto? 

02) Quem são os personagens da história? 

03) Quem está narrando a história?  

04) Você tem algum animal de estimação? 

05) Como se chama? 

06) Como ele chegou até você? 

07) O que ele gosta de comer? 

08) De acordo com o texto, quais foram as orientações do veterinário que foram 

seguidas corretamente? 

09) Qual a orientação do veterinário que a família não seguiu? 



 
10) Complete as frases, com uma palavra referente ao assunto do texto acima: 

a) Médico que cuida dos animais. ___________________________________ 

b) Mesmo que ingerir alimentos. ____________________________________ 

c) Ato de prometer. ______________________________________________ 

d) O que se ganha no aniversário. __________________________________ 

e) Qualidade do que é fofo. _______________________________________ 

f) A segunda refeição do dia. _____________________________________ 

g) Ato de orienta. _______________________________________________ 

h) O mesmo que indagar. ________________________________________ 

Relembrando a acentuação gráfica nas palavras: 

  

 

11) Assinale as palavras que estão acentuadas corretamente. 

(     ) filhote, coleira, ossinhos   (      ) até, veterinário, pé     (     ) vocé, filhote, cafezinhos 

(     ) ensinâ-los, marronzinho 

12) Em seu caderno, coloque o acento agudo na vogal da sílaba correta: 

binoculo – pagina – medico – domino – amavel – ate – heroi – saude – agua – atras – 

juizo – bau – remedio – lembravamos – tambem 

13) Em seu caderno, acentue as palavres corretamente: 

tres – dificil – robo – lampada – fosforo – voce – regua – estomago – avo – relogio – 

lençois – transito – atras – folego – saida. 

 

O Acento Agudo, (´) é usado para indicar a sílaba tônica da 

palavra. Indica também um som aberto quando está sobre as 

vogais e e o. 

Exemplo: remédios 

O Acento Circunflexo, (^) também é usado para indicar a 

sílaba tônica da palavra. Indica também um som fechado 

quando está sobre as vogais a, e e o. 

Exemplo: você. 



 
14) DESAFIO: 

Cinco amigas foram passear na pracinha com seus cachorrinhos. Leia as dicas 

abaixo para descobrir o nome de cada menina e quais são os cachorrinhos delas. Faça 

a correspondência entre a menina e seu cão numerando-os adequadamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) Patrícia tem cabelo preto, está perto da Juliana e seu cachorro Rex tem a cauda 

cortada. 

02) Paula tem o cabelo curto e seu cachorro Bob tem as orelhas em pé. 

03) Beatriz está de maria-chiquinha e sua cadela Suzi tem o pelo comprido. 

04) Juliana está de rabo-de-cavalo e sua cadela Laila tem orelhas caídas. 

05) Clara usa boné, está ao lado de Beatriz e sua cadela Nina está com pelo tostado. 

06) Juliana está entre Patrícia e Paula. 

15) Em cada sequência, circule as letras que formam o nome das imagens indicadas. 

Note que, em cada grupo, sobrarão letras. Junte-as e forme uma nova palavra. Depois 

classifique quanto a sílaba tônica: 

 

    

 

 
   

 



 

 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO: (Esta atividade pode ser concluída na terça-feira antes das 

novas atividades) 

Lembrando de algumas regras para produzir um bom texto: 

16) Nunca escreva diretamente na folha ou caderno. Você tem que escrever 

primeiramente em um rascunho. 

a) Organize frases curtas, pois são mais fáceis de pontuar. 

b) Leia várias vezes o que já foi escrito, revisando a escrita correta das palavras, as 

acentuações, pontuações e se foram repetidas as mesmas palavras várias vezes. 

c) Separe o seu texto por parágrafos. Você não pode escrever tudo em um parágrafo 

apenas. 

d) Cuide para não usar a expressão “e daí”.  

Realizando a atividade: 

Você deverá copiar o início do texto no caderno de português. Não esqueça de 

acrescentar um título. 

Após fazer o seu texto no rascunho seguindo as regras citadas acima, passar a 

limpo no caderno de português. Se você não estiver com o seu caderno a atividade 

poderá ser feita em uma folha. 

Observando as imagens logo abaixo, você poderá ter algumas ideias do que 

Juliano estará fazendo no sítio. 

SAMÚPASTO FLICORA CPARÉTROA BLARCAO 



 

( Título) 

Juliano é um “menino da cidade”. Mora em um apartamento no quinto andar. Ele 

nunca foi passear no interior.  

A oportunidade surgiu com o Marcelo. Seu amigo da escola, o convidou para 

passar o final de semana com seus avós que moram em um sítio, “para lá de longe”. 

Quando Marcelo foi arrumar a sua mala não sabia nem o que colocar dentro. 

Resolveu pelas roupas mais novas, aquelas que usamos para passear. Dona Helena já 

ralhou: 

-Juliano, coloque na mala as suas roupas mais velhas e usadas! Onde já se viu? 

Querer ir para o mato com roupas novas! Vão voltar em trapos! 

            -Ora, mãe! Eu não sabia, né? Nunca fui a um sítio! 

Marcelo estava tão ansioso... (continue) 

 

 

 

 

 

 


