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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quarta-feira (02 de setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

3º Bimestre 

Conteúdo: Ortografia Ch e x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 02 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

3º Bimestre 

 



Atividades 

Roteiro de aula 

Apostila Volume 3 

1. Fazer a leitura das páginas 82 e 83 sobre “ortografia ch e x”. 

2. Resolver os exercícios da página 85. 

 

 

 

Correção referente ao dia 01-09 

Pág. 80 e 81 

Atividade 1: Porque o  lobo apareceu próximo ao  porco-espinho e cobriu,  com seu corpo, a 

luz do sol que iluminava o  animalzinho. 

Atividade 2: O lobo surgiu  “com a boca aberta, os  dentes pontudos, a baba  escorrendo”. 

Atividade 3: Porque o  porco-espinho conseguiu  convencer o lobo de que  não seria 

interessante  comê-lo, em razão  justamente de seus  espinhos. 

Atividade 4: Quando o  lobo ia jantar a família, a  avó convidou-o para comer  junto de todos. 

Pediu que  ele se sentasse, deu-lhe  guardanapo e talheres e serviu-lhe comida. O  lobo ficou 

contente por  se ver saciado e até pediu  desculpas à família pelos  maus modos. 

Atividade 5: Sim, é  possível fazer essa  associação na medida  em que a avó consegue reverter 

a agressividade do  lobo oferecendo-lhe sua  própria comida. 

Atividade 6a: Significa  pedir para repetir. 

Atividade 6b: Indica que a  comida é muito boa. 

Atividade 6c: Resposta  pessoal. Pelo fato de o lobo  ter pedido bis, espera-se  que os alunos 

acrescentem  advérbio ou locução  adverbial que corresponda  à circunstância positiva de 

quem está satisfeito.  Sugestão de resposta: “O  lobo comeu bem e  pediu bis”. 

 

 

 

 

 


