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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quarta-feira (20 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

 

2º Bimestre 

Conteúdo: Interpretação de fábula.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 



 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Terminar de responder às questões sobre as fábulas página 31, número 7 ao 

9. 

 

CORREÇÂO REFERENTE AO DIA 15-05 

Página 26 

Atividade 1:. Sugestões de  resposta: tolo, ingênuo,  estúpido, ambicioso,  ganancioso etc. 

Página 27 

Atividade 2: De madeira. 

Atividade 3: 

a) Amor maternal. 

b) Material escolar. 

c) Garota inteligente. 

d) Peça teatral. 

e) Aulas noturnas. 

f) Pessoa impiedosa. 

 

Página 28 

Atividade 4: a) blusa rosa, saia amarela, sapato azul,  cabelo com maria-chiquinha etc. 

b) Resposta pessoal. Blusa de inverno,  saia bonita, sapato  ridículo, cabelo engraçado  etc. 

Atividade 5: 

a) Adjetivo descritivo. 

b) Adjetivo valorativo. 

c) Adjetivo descritivo. 

d) Adjetivo valorativo. 

e) Adjetivo valorativo. 

f) Locução adjetiva  descritiva. 

Página 30 



Atividade 1: Resposta  pessoal. As fábulas, em  geral, costumam ser  bastante conhecidas.  

Provavelmente, vocês já  conheçam a versão clássica  de “A raposa e as uvas”. 

Atividade 2: Resposta  pessoal. Embora os alunos  possam ter percepções  próprias, é 

importante que  apreendam o essencial e  expliquem que a moral da  fábula significa que é fácil  

desprezar aquilo que não  se pode conseguir. 

Atividade 3: “Nesse  mesmo instante, bateu um  vento forte que derrubou  algumas folhas da  

parreira. Imediatamente a  raposa voltou seu focinho  pensando serem uvas  caindo da árvore.” 

Atividade 4: Resposta  pessoal. 

Atividade 6: Na fábula  de La Fontaine, a raposa é  considerada despeitada,  por desdenhar da 

uva, já que não conseguia  alcançá-la (representando,  claro, o comportamento  humano). Já no 

texto de  Millôr Fernandes, a raposa  consegue, após encontrar  uma pedra, alcançar as  uvas, 

mas acaba apenas  confirmando sua “opinião”  sobre o fato de as uvas não  estarem maduras. 

 

 

 

 

 

 

 


