Colégio Nunes Moraes – Dedicação E Compromisso
QUE DEUS NOS LIVRE DO MAL. LOGO ESTAREMOS JUNTOS.
ATIVIDADE DOMICILIAR – 2º ANO

DATA: 26/03/2020

ALUNO(A) __________________________________________________________
Leia o texto com bastante atenção.

Chapeuzinho Amarelo
Quem era a chapeuzinho amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo,
aquele chapeuzinho, já não ria.
A festa já não aparecia, não subia escada, não estava resfriada, mas tossia,
ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem amarelinha, tinha
medo de trovão. Minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha
medo de sombra.
Não ia para fora para não se sujar, não tomava banho para não descolar, não
falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair, então vivia
parada, deitada mas sem dormir, com medo de pesadelo.
Autor: Chico Buarque
01) Qual o título do texto?
___________________________________________________________________
02) Quem é o autor do texto?
___________________________________________________________________
03) Do que trata o texto? Marque certinho.
( ) De uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho.
( ) De Chapeuzinho Amarelo uma menina que tinha medo de tudo.
( ) De Chapeuzinho Amarelo uma menina cheia de coragem.
04) O que o autor quer dizer com a expressão: “ Ouvia conto de fada e estremecia”
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
05) Retire do texto 3 coisas que Chapeuzinho Amarelo deixou de fazer por medo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

06) Complete o trecho do texto com as palavras que estão faltando.

Não ia para fora para não se __________, não tomava banho para não
_______________, não falava nada para não __________________, não ficava em
pé com medo de cair, então vivia parada, _____________________ mas sem dormir,
com medo de ___________________.
07) E você tem algum medo? Qual?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
08) Chapeuzinho Amarelo embaralhou as sílabas dos nomes das cores. Organize e
pinte os chapéus com as cores indicadas.

Em breve estaremos juntinhos
novamente!
Saudades!

