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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para sexta-feira (20 de Novembro de 2020) –2 horas-aula. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 – Interpretação de fábula: “O macaco e a onça”. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Apostila Volume 4 –  

1. Ler o texto da página 98 e 99 “O macaco e a onça”. 



2. Responder às perguntas da página 99 e 100. 

Correção referente ao dia 19-11 – Apostila Volume 4 

Pág. 96 e 97 

Atividade 1: O sentido  dessa expressão revela que  o lobo constrói um bom  argumento para 

justificar o  ato que executará contra o  cordeiro. 

Atividade 2: O lobo e o  cordeiro. 

Atividade 3: Resposta  pessoal. Ainda que a história  seja bastante breve, os  alunos devem 

apreender os elementos básicos que a  compõem: situação inicial:  o encontro entre o lobo e o 

cordeiro; o disparador  do conflito: o lobo acusa o cordeiro de poluir a água do  rio; conflito: a 

argumentação  do cordeiro contra essa e demais acusações do  lobo. Desfecho: o lobo se  

compromete a libertar o  cordeiro se este for bem-sucedido ao apresentar a  própria defesa. 

Atividade 4: Resposta  pessoal. 

Atividade 5: Espera-se que  os alunos percebam que o lobo não está realmente  preocupado 

com os  argumentos do cordeiro, ele  apenas busca um pretexto  para comê-lo e vai dar um  

jeito de justificar sua ação,  independentemente do que venha a argumentar o  cordeiro. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. A fábula mostra  que, para aqueles que têm  o propósito de 

praticar a  injustiça, nenhuma defesa  justa tem valor. 

Atividade 7a: Resposta  pessoal. 

Atividade 7b: Resposta  pessoal. 

Atividade 7c: Resposta  pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


