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AUTODITADO 
 

 

1 – Escreva o nome das imagens. 

 

 

 
 
 _____________________     _____________________      _____________________ 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

_____________________     _____________________      _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________     _____________________      _____________________ 
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O BURACO DO TATU 
       

     O tatu cava um buraco, 

      à procura de uma lebre, 

      quando sai pra se coçar, 

      já está em Porto Alegre. 

 

      O tatu cava um buraco, 

      e retira terra aos montes, 

      quando sai pra beber água, 

      já está em Belo Horizonte.      

                                         Sérgio Caparelli 
 
1 – O texto acima é um poema e seu título é: 

____________________________________________________________ 

 

2 – Cada linha do poema é um verso e o conjunto dos versos forma uma 

estrofe. O poema acima tem duas estrofes. 

       Encontre e pinte, em cada estrofe, as palavras que rimam e escreva-

as abaixo. 

___________ - _____________              ___________ - _____________ 

 

3 – Pense, encontre e escreva outras palavras que rimam com: 

alegre  -  ____________________         lua  -  ______________________ 

chão  -  _____________________        monte  -  ____________________ 
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GENTILEZA GERA GENTILEZA 

 
 Gentileza é dar bom dia, é dar um abraço, é abrir a porta para 

alguém passar, dar passagem. É oferecer uma flor, uma carona, um 

sorriso, respeitar os mais velhos (e os mais novos). 

 É, também, agradecer, perdoar, ser paciente, reconhecer um erro e 

pedir desculpas. Gentileza é uma atitude positiva! E, se espalha, gera 

gentileza! 

 

1 – Juntamente com um adulto, leia o texto acima e converse com sua 

família sobre quais ações de gentileza você pratica em casa. Registre 

algumas dessas ações nas linhas abaixo. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2 – Pinte as imagens que representam gestos de gentileza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


