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                                 ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 No livro de Língua Portuguesa, leia o Diário de um Banana nas 

páginas 20,21, 22 e 23. Depois realize as atividades nas páginas 24 

e 25. 

 

 No caderno de Língua Portuguesa. 
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        ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO 

Atenção todas as atividades de ensino religioso deverão ser feitas no 

caderno de Língua Portuguesa. 

 Ler o texto e copiar no caderno. 

 

 

                                                           O ovo da vida 

 

Tem muita vida que nasce de um ovo, não tem? 

Tem ovo com vida de passarinho dentro. Ovo com pintinho, ovo com vida de lagartixa, 

ovo com vida de cobra… Tem ovo de todos os tamanhos e vida de todos os jeitos. 

Mas o que será que nasce de um ovo de Páscoa? Isso eu não sabia e fui perguntar à 

dona Galinha: 

– Ó, dona Galinha, a senhora que é especialista em ovo me diga uma coisa, o que é 

que nasce de um ovo de Páscoa? 

Dona Galinha, muito despeitada com a concorrência das coelhinhas, cacarejou: 

-Não nasce nada, minha filha. É ovo gorado, ovo falso, falsificado. 

Maluquices dessas coelhas de hoje em dia. Eu nunca ouvi dizer que uma coelha 

soubesse por ovos, chocar. 

O galo apareceu e eu saí depressinha do terreiro. Fui andando por aqui e por ali até 

que encontrei a dona Coruja numa árvore. 

Repeti a minha pergunta: 

– Ó, dona Coruja, a senhora me diga, por favor, o que é que nasce de um ovo de 

Páscoa? A senhora sabe? 

Dona Coruja deu uma risadinha superior e esbugalhou os olhos: 

– É claro que nascem corujinhas. As corujas, como todo mundo sabe, são os animais 

mais bonitos do mundo… 

Deixei Dona Coruja se elogiando e fui pelo meu caminho. E no meu caminho tinha uma 

cobra. Eu fui logo perguntando: 

– Dona Cobra, me diga se possível for, o que é que nasce de um ovo de Páscoa? 
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E a Dona Cobra sibilou apressada: 

– Cobrinha, ora! 

Eu fui dormir chocando esses pensamentos. No dia seguinte nasceu na minha cabeça a 

ideia de procurar dona Coelha na sua casa. 

Afinal, ela devia saber tudo sobre ovos de Páscoa, não devia? 

Fui andando por aqui e por ali, até que encontrei sua linda casinha. 

A casa mais parecia um formigueiro, cheia de coelhos, todos fazendo ovos de Páscoa. 

Dona Coelha mexia um tacho no fogão de lenha, cantando com sua imensa família: 

– Meu limão, meu limoeiro… 

Eu cheguei junto dela falando: 

– Desculpe Dona Coelha, eu andei por ai perguntando o que nasce de um ovo de 

Páscoa e ninguém soube me responder direito, até agora. Dona Galinha disse que não 

nascia nada. Dona Coruja disse que nasciam corujinhas. Dona Cobra, cobrinhas. Eu 

nunca ouvi dizer uma coisa dessas. Parece até brincadeira. 

Dona Coelha sorriu sábios sorrisos: 

– Cada pessoa põe no seu ovo de Páscoa um pouquinho de sua vida. Ovo de coruja vira 

coruja, ovo de cobra vira cobra. É preciso tomar muito cuidado na hora de fazer os 

ovos de Páscoa. 

Eu continuei sem entender nada. E Dona Coelha continuou explicando: 

– O que a pessoa coloca dentro do ovo de Páscoa nasce. Nasce amizade, nasce 

carinho, felicidade, alegria… 

Dona Coelha recomeçou a cantar com a sua família e eu saí de lá carregada de ovos de 

Páscoa. Quando cheguei em casa, peguei meus cartões de Páscoa para mandar junto 

com os ovos. Fui escrevendo tudo o que estava no meu coração para cada uma das 

pessoas. 

Nasceu carinho, alegria, amor. E, quando pensava nos cartões e nos ovos de páscoa 

parecia que cada ovo brilhava cheio de vida. 

 Atividade relacionada ao texto: 

Cada pessoa põe no seu ovo de Páscoa um pouquinho de sua vida. 

O que você escolher colocar NASCERÁ... 

Agora, desenhe em seu caderno o seu ovo de Páscoa e coloque 

dentro dele tudo o que desejar...  
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Assista o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1zKGtQ 

 

                          ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

 No livro de Matemática realize as atividades referentes as adições 

nas páginas 34 e 35. Responda também as atividades referentes as 

subtrações nas páginas 40 e 41. 

 

 Agora, assista o vídeo para melhor entender e realizar as 

atividades a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=ReL5qnY_dls 

 

Copie e responda no caderno. 
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 Copie e responda no caderno. 
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                                   ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

 

Copie, responda e faça o desenhe do sistema solar. 
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ATIVIDADE DE HISTÓRIA 

 

Copie e responda no seu caderno. 
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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 

Copie em seu caderno. 
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