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1 – Leia o texto, com atenção, e circule as palavras com s entre vogais. 
 

A raposa e o corvo 
 

             Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um 

pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o 

queijo, a raposa logo começou a pensar em um jeito de se apoderar do queijo. 

Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: 

             — Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! 

Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com sua 

beleza! Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. 

           Ouvindo aquilo, o corvo ficou muito vaidoso. Para mostrar à raposa que 

sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro “cróóó!”. O queijo caiu, e a raposa o 

abocanhou ligeiro, dizendo: 

           — Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é 

inteligência!  

 Esopo 

2– Quais os personagens do texto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3 – Escreva onde a história acontece. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4 – Como a raposa conseguiu pegar o queijo do corvo? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

S ENTRE VOGAIS 
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A borboleta e o besouro 

 

 Uma borboleta de asas coloridas voava, de flor em flor, no 

jardim da casa de dona Elisabete. 

 Veio um besouro e pousou na rosa mais viçosa do jardim.  

 A borboleta não gostou nada. Ela desejou que o besouro caísse da 

roseira, mas ele abriu suas asinhas pretas e começou a zumbir: bizu...u...u... 

 A borboleta, assustada, voou para uma margarida e ficou lá 

quietinha...quietinha... até o besouro ir embora. 

 
1 – Circule, no texto acima, as palavras com s que tenham o som de z. 

 

2 – Cite onde a borboleta voava. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3 – Quem pousou na rosa mais viçosa do jardim? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4 – A borboleta voou para uma margarida. No texto, margarida é: 

      (     ) uma pessoa                     (      ) uma flor 

 

5 – Que a borboleta desejou para o besouro? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6 – Na sua opinião, desejar que o besouro caísse foi um sentimento bom ou 

ruim que a borboleta teve? Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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        Esta atividade será realizada na aula on-line. 

 

TRÂNSITO 
 

 O movimento de pessoas e de veículos nas ruas das grandes cidades é 

intenso. Esse movimento é chamado de trânsito. 

 O trânsito sempre é mais congestionado pela manhã, porque as pessoas 

estão indo para o trabalho, para a escola ou fazer outras atividades e, à tarde, 

quando voltam para casa. 

 Que confusão seria se não se ordenassem a circulação de automóveis, 

ônibus, motos e bicicletas nas vias públicas. 

 Para controlar o movimento de pessoas e de veículos nas ruas, foram 

criados os sinais de trânsito. 

 Obedecendo aos sinais de trânsito, os motoristas e os pedestres evitam 

acidentes. 

 Os nomes dos sinais luminosos são semáforo, farol ou sinaleiro, 

dependendo da região.  

 O semáforo pode ser de dois tipos:  para veículos e para pedestres. 

 Conheça alguns sinais de trânsito encontrados em ruas e avenidas: 

 Semáforo para pedestre. 
Luz verde indica: SIGA! 
Luz vermelha indica: PARE! 

 
 

Semáforo para veículos. 
Luz vermelha indica: PARE! 
Luz amarela indica: ATENÇÃO! 
Luz verde indica: SIGA ! 

 

Faixa de segurança – são linhas brancas pintadas no 
chão das ruas. Só devemos atravessar a rua sobre as 
faixas de segurança. 

 

 
Passagem de pedestres. 

 

 
Proibido estacionar. 
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         Esta atividade será realizada na aula on-line. 
 

A cegonha e a raposa 
 

 Um dia, a raposa, que era amiga da 

cegonha, convidou-a para jantar e serviu 

sopa em dois pratos rasos. 

 A cegonha, por mais que se 

esforçasse, não conseguia comer nada. 

 A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela voltou para 

casa com fome. 

 Então, a cegonha convidou a raposa para jantar com ela e serviu a 

comida em duas vasilhas fundas. 

 Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada.   

                      Esopo  
 

TRABALHANDO O TEXTO 

1 – Título: 

______________________________________________________________ 

 

2 – Personagens: 

______________________________________________________________ 

 

3 – Autor: 

______________________________________________________________ 

 

4 – Por que a raposa voltou para casa desapontada? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


