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PORTUGUÊS 

 

LEITURA DE IMAGEM E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 Leia a história “CALMA, CAMALEÃO!” disponibilizada em PDF e depois faça o que se 

pede. 

 

 

 

Aprendemos em português que o ato de ler vai muito além do reconhecimento das letras e 

das palavras, pois podemos fazer a leitura das milhares de informações que nos rodeiam todos 

os dias. O livro “Calma, Camaleão!” é composto por várias imagens. Faça a leitura dessas 

imagens e depois um pequeno relato no seu caderno de português, contando o que você 

entendeu da história.  

 

* O PDF do livro está no site do colégio abaixo dos roteiros de hoje.  
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HISTÓRIA 

 

ATIVIDADE DE REVISÃO 

 

 A atividade poderá ser realizada na própria folha ou no caderno de história.  

 Todas as atividades da semana (07 a 11/12) estão impressas na escola para quem 

preferir buscá-las.  

 

1- Quem faz parte da comunidade escolar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2- Por que a convivência escolar é importante? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3- Quais regras precisamos seguir para ter uma boa convivência escolar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- Estudar é um direito de toda criança. E as crianças têm o dever de frequentar a escola. 

Mas nem sempre foi assim. Marque a alternativa correta: 

(  ) No Brasil, frequentar a escola gratuita sempre foi um direito de crianças e 

adolescentes. 

(    ) No Brasil, frequentar a escola gratuita passou a ser um direito de todos a partir de 

1946. 

(    ) No Brasil, frequentar a escola gratuita passou a ser um direito de todos a partir de 

1934. 

 

5- Quais conteúdos as crianças aprendem nas escolas quilombolas atualmente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


