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PLANTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – I BIMESTRE
I - LEITURA.
Texto 1:

A cigarra e a formiga
La Fontaine

Tendo a cigarra em cantigas

―Amiga, diz a cigarra,

Folgado todo o verão

Prometo, à fé d’animal,

Achou-se em penúria extrema

Pagar-vos antes d’Agosto

Na tormentosa estação.

Os juros e o principal. ‖

Não lhe restando migalha

A formiga nunca empresta,

Que trincasse, a tagarela

Nunca dá, por isso junta.

Foi valer-se da formiga,

―No verão em que lidavas?‖

Que morava perto dela.

À pedinte ela pergunta.

Rogou-lhe que lhe emprestasse,

Responde a outra: ―Eu cantava

Pois tinha riqueza e brilho,

Noite e dia, a toda a hora. ‖

Algum grão com que manter-se

―Oh! bravo!‖, torna a formiga.

Até voltar o aceso estio.

– Cantavas? Pois dança agora!

MORAL DA HISTÓRIA: Existe tempo para divertir e tempo para trabalhar.
https://www.culturagenial.com/fabulas-infantis/

Texto 2:
A raposa e as uvas
Esopo

Uma raposa estava com muita fome. Foi quando viu uma parreira cheia de lindos cachos de
uva. Imediatamente começou a dar pulos para ver se pegava as uvas. Mas a latada era muito alta
e, por mais que pulasse, a raposa não as alcançava. — Estão verdes — disse, com ar de
desprezo.
E já ia seguindo o seu caminho, quando ouviu um pequeno ruído. Pensando que era uma uva
caindo, deu um pulo para abocanhá-la. Era apenas uma folha e a raposa foi-se embora, olhando
disfarçadamente para os lados. Precisava ter certeza de que ninguém percebera que queria as
uvas.

MORAL DA HISTÓRIA: Também é assim com as pessoas - quando não podem ter o que
desejam, fingem que não o desejam.
https://www.culturagenial.com/fabulas-infantis/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - INTERAGINDO COM O TEXTO.
1. Sobre o texto 1, responda.
1.1- O gênero do texto que você acabou de ler é:
(

) uma carta.

(

) um texto informativo.

(

) fábula em verso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Numere com lápis de cor os versos do poema acima.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Circule de azul, as estrofes dos poemas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Quais são os personagens do texto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Como era o dia a dia:


da formiga. _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________


da cigarra. ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
6 . Sobre o texto 2, responda:
6.1 - Qual é o gênero textual lido?
(

) notícia.

(

) poema.

(

) fábula em prosa

(

) reportagem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. O que a raposa viu quando estava passeando?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Pinte de azul, a Moral da Fábula.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Escreva:
 Uma semelhança entre os dois textos lidos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Uma diferença entre os dois textos lidos.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III- LÍNGUA: USOS E REFLEXÃO.
1. Releia o trecho abaixo e faça o que se pede.
―A formiga nunca empresta,
Nunca dá, por isso junta.
―No verão em que lidavas?
À pedinte ela pergunta. ‖



Retire dois substantivos comuns: ___________________________________________



Circule com lápis de cor, um artigo acompanhado do seu substantivo.



Escreva um substantivo próprio para:

- a lebre - ______________________________
- a tartaruga - ___________________________
- a raposa - ____________________________


Escreva um adjetivo para a:

- a lebre - ______________________________
- a tartaruga - ___________________________

- a raposa - _____________________________

