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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quinta-feira (14 de maio de 2020) – 2 horas-aula. 

 

2º Bimestre 

Conteúdo: A Fábula – página 24, 25.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 



 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Leia as páginas 24 e 25. Faça a atividade 1 da página 24.  

2. Responda às atividades a, b e c da página 25. Como trata-se de uma atividade 

com o colega, faça, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp.  

 

CORREÇÂO REFERENTE AO DIA 13-05 

Página 22 e 23 

Atividade 1: Todos eles  apresentam nomes de  animais. 

Atividade 2: Resposta  pessoal. Algumas  características negativas,  que 

indicam um ser  mau-caráter, podem ser mencionadas, por exemplo:  mentiroso, 

ganancioso,  injusto etc. O Leão rompe  com o trato inicial, ficando  com todo o 

alimento só  para si. Isso justifica tais  características. 

Atividade 3: O campo  é visto, pelo Rato da  Cidade, como um lugar onde há 

muitas misérias,  e a cidade é vista, pelo  Rato do Campo, como um  lugar onde 

se corre muito  perigo e, por isso, vive-se  com medo. 

Atividade 4: Resposta  pessoal.  

Atividade 5: Na fábula, se pensarmos no início da história, o Lobo pode 

representar  a ideia de miséria, e o Cão, de fartura; se pensarmos no final da 

história, o Lobo pode  representar a ideia de liberdade, e o Cão, de 

aprisionamento. 

Atividade 6: Em ambos os casos, as percepções iniciais se alteram ao final, e 

os animais retornam às suas origens. No caso da primeira fábula, o Rato do Campo 

chega à conclusão de que a cidade não é um lugar tão bom e, sendo assim, 

retorna ao campo. Quanto à segunda fábula, o Lobo intui que não é agradável 

ser um animal domesticado e volta para a sua liberdade inicial, em meio à natureza. 

Atividade 7: 

a) Resposta pessoal. É importante perceber, essencialmente, a ideia  de 

desigualdade (no caso da fábula, o Leão é mais forte, fisicamente, que os 

demais)  e  do quanto isso pode afetar aos  mais desfavorecidos se  as  atitudes 

não forem éticas. 

b) Resposta  pessoal. Há,  nessa  fábula, um indicativo de que uma vida modesta 

pode ser mais vantajosa, em razão da paz que proporciona, do que uma vida 

abastada 

c) Resposta pessoal. O que há de essencial em “O Lobo e o Cão” é a ideia de que a 

liberdade é um valor inegociável. Não compensa ter benefícios em troca dela. 



Atividade 8: As três  fábulas possuem narrador,  diálogos (marcados por  travessões e 

introduzidos  por verbos de elocução,  como “disse”, “perguntou”,  “respondeu” etc.) e 

muitos  verbos que expressam as  ações dos personagens. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Verificar se os  títulos possuem coerência  com a 

história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


