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 Leia o texto ou enunciado com muita atenção e reflita antes de responder. 

 Responda as atividades a lápis (bem apontado) e capriche na letra. 

 Terminar logo não é o objetivo, por isso faça um pouquinho de cada vez. 

 Escolha um ou dois dias da semana para fazer as atividades. 

 Não deixe tudo para a última hora. 

 Além de estudar, aproveite as férias para brincar, ir ao cinema, ao teatro, ao parque... 

Curta muitoooo! 

 

 

 

 

  

Ensino Fundamental l                                                                                           5º 

                                                                        Língua Portuguesa 

Olá pessoal!!! As férias chegaram... Vamos 
aproveitar bastante para descansar, passear, brincar... mas 
reserve um tempinho para recordar o que aprendeu nesse 

semestre. 
Nossa turminha está lhe propondo algumas 

atividades bem gostosas. Faça-as com atenção e capricho. 
Tudo deverá ser entregue no primeiro dia de aula. 

Dica: Não deixe tudo para o último dia, algumas atividades 

precisam de tempo para serem realizadas. 

 

 
 
 

 



2 

 

 

O homem virtuoso 

Rosângela Trajano 

 Todas as manhãs o homem saía cedo de casa com um saco de 
pães nas costas. Ele dava um pão para cada pobre que encontrava. 
 Quando o homem encontrava um bichinho ferido levava para 
casa e cuidava dele. 
 Se alguém pedisse para o homem fazer uma coisa má ele dizia 
que não. Desde criança aprendera a fazer o bem. 
 Todas as noites o homem trazia para casa uma criança que não 
tinha onde dormir. 
 Como o homem não tinha nome passou a ser chamado de “o homem virtuoso”, de 
tanto fazer o bem. Ganhou um apelido digno da sua bondade. 

http://www.rosangelatrajano.com.br/textos_filum.html 

 
 
Exercício de compreensão: 
1) O que o homem fazia de bom às pessoas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2)   Alguém já lhe pediu para fazer uma coisa errada ou má? O que você fez? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3)   O homem recebeu o apelido de virtuoso. O que é uma pessoa virtuosa? 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4)   O que é virtude? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
       
 5)   Desenhe uma pessoa praticando um gesto virtuoso e pessoas virtuosas. 
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1. Abaixo, você lerá a sinopse do livro “A árvore Generosa” de Silverstein e traduzida por 

Fernando Sabino. Leia-a com atenção e crie um diálogo entre a árvore e o menino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

A Árvore Generosa 

    A árvore generosa é uma fábula em preto-e-

branco sobre a amizade, a consciência 

ecológica e a passagem para a vida adulta. Os 

estreitos laços que aproximam o menino e a 

árvore transformam-se, pouco a pouco, em 

distância e silêncio. Ela sempre acolhe e oferta; 

ele tudo pede e retira. A árvore propõe uma 

relação de troca sincera e desinteressada – 

essa que o menino parece desaprender 

quando vira homem. No Brasil, a delicada 

narrativa criada por Silverstein foi traduzida 

pelo renomado escritor mineiro Fernando 

Sabino. Pautando-se pelo respeito aos leitores, 

a nova edição da Cosac Naify restabeleceu o 

formato original (e generoso) do livro. Para 

além das questões ecológicas, ele sugere um 

horizonte de cidadania e responsabilidade 

social em escala planetária. 
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2. Leia a tirinha de Spoot Buzz e retire o que está sendo pedido. 

 

a. Do primeiro quadrinho: 

*  Explique o uso do porque no primeiro quadrinho. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

* As palavras covarde e violência pertencem a classe dos 

    (     ) adjetivos           (      ) substantivos 

 

b. Do segundo parágrafo: 

* Um pronome de tratamento:________________________________________________ 

*  Dois adjetivos:__________________________________________________________ 

* Um pronome demonstrativo:_______________________________________________ 

* Um verbo da primeira conjugação (a):_______________________________________ 

* Dois verbos da segunda conjugação (er):____________________________________ 

 

c. Você concorda com a pergunta que nossa personagem fez no terceiro quadrinho? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d. Do quarto quadrinho: 

* Todos os verbos:_________________________________________________________ 

e. Conjugue o verbo concordar nos tempos pedidos: 

Presente Pretérito perfeito Pretérito imperfeito Futuro do presente 
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3. Pense num diálogo bem legal entre os meninos que tenha como tema a "amizade". 

Depois de escrever, usando letra de forma, dê um bonito colorido. 

 
 

4. Férias é tempo diversão,  de cinema e pipoca. Assista a um filme com seus amigos ou 

sua família e conte-me nas linhas abaixo. 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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5 – Um dos passeios que muitas famílias fazem no período de férias é pescar. 

    Leia a piadinha abaixo, dê boas risadas e reescreva fazendo usos de paragrafação e 

pontuação adequada. 

 

Pescaria com o Filho 

Num belo domingo de manhã o pai levou o seu filho para pescar  
Mais tarde na volta  o homem perguntou ao filho 
Então  filhão  Gostou de pescar 
Gostei  pai Quando vamos comer os peixes 
 Primeiro temos que limpá-los 
 Mas pra que limpar se eles já estavam na água 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

http://www.osvigaristas.com.br/piadas/pescaria-com-o-filho-16331.html
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6- Nosso projeto anual está relacionado aos valores e as virtudes que devemos 

contemplar em nossa vida. Encontre-os no caça-palavras e elabore uma frase com cada 

um deles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-________________________________________________________________ 

2-________________________________________________________________ 

3-________________________________________________________________ 

4-________________________________________________________________ 

5-________________________________________________________________ 

6-________________________________________________________________ 

7-________________________________________________________________ 

8-________________________________________________________________ 

9-________________________________________________________________ 

10-_______________________________________________________________ 

7- Férias é tudo de bom... É tão bom que até existe um livro com o seguinte título: 

“Minhas férias, pula uma linha, parágrafo” da autora Christiane Gribel. O início do livro é 

o trecho abaixo. Use a criatividade, riqueza de detalhes e escreva como você acha que 

essa história continua. 

CARIDADE – AMIZADE – AMOR 

PERDÃO – RESPEITO – ALEGRIA 

PAZ – CONFIANÇA – FÉ 

SIMPLICIDADE 
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    “O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo 
lugar. O que eu mais gosto em primeiro é o último, porque no dia 
seguinte chegam as férias. 
    Os dois são os melhores dias na escola porque a gente nem tem 
aula. No primeiro dia não dá para ter aula porque o nosso corpo 
está na escola, mas a nossa cabeça ainda está de férias. E no 
último, também não dá para ter aula porque o nosso corpo está na 
escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. 
    Era o primeiro dia e era para ser a aula de português,  mas não 
era porque todo mundo estava contando das férias. E como todo 
mundo queria contar mais do que ouvir, o barulho na classe estava 
mesmo ensurdecedor. O que explica o fato de ninguém ter 

escutado a professora falando para a gente parar de gritar. Todo mundo estava bem 
surdo mesmo. Mas quando ela  
_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
Gostou do início do livro? É uma boa dica de leitura para as férias. 

 

8- Pesquise no dicionário o significado da palavra ensurdecedor. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9- Você já ouviu falar no jogo “Torto”. É um jogo que você precisa combinar as letras e 

formar palavras. Quero ver você formar verbos no infinitivo. 

 

  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________ 

Arrasem!!! 

Beijinhos  

Educadoras Ligia e Maria Angela. 


