
 
 

 

Aluno: ______________________________________________________ Turma: ________ 

Unidade: ________   Data: ____/____/______    Professor: ___________________________ 

 

Atividade de Redação 

 

RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO COM A AJUDA DO PARADIDÁTICO: A LIÇÃO DE CASA  

1º Sobre o paradidático lido, responda: 

a) O título do livro     

---------------------------------------------------------- 

b) O autor 

----------------------------------------------------------- 

2º Responda, qual a brincadeira a professora Regina inventou utilizando o dicionário? 

------------------------------------------------------------ 

3º Que palavra foi escolhida no dicionário pelo aluno, para dar início ao novo dia da brincadeira e qual o 

significado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4º A professora Regina, em outra aula pediu que trouxessem palavras compridas retiradas do dicionário. 

Quem trouxe as palavras abaixo? 

a) Inconstitucionalidade: -------------------------------------------------------- 

b) Oftalmotorrinolaringologista:- ---------------------------------------------- 

c) Paralelepípedo------------------------------------------------------------------ 

 

5º Relacione cada criança ao exemplo dado a palavra VALOR.                           

(1) TÓMAS       (2) TALITA 

a) () E eu ganhei uma bicicleta nova, no meu aniversário.  Ela custou mais caro que a bicicleta da minha prima.  

 

b) () Meu pai acabou de trocar o nosso carro velho por um carro zero. Como o novo foi mais caro, teve que 

completar o valor.  

 

 

6º Pinte os quadrinhos que indicam o real significado de VALOR que a professora Regina quis trabalhar com os 

alunos. 

  

         Amizade             ódio           amor            inveja           liberdade         honestidade                         

 

   

 

 



 
 

 

Aluno: ______________________________________________________ Turma: ________ 

Unidade: ________   Data: ____/____/______    Professor: ___________________________ 

7º Para você, qual desses valores citados acima é o mais importante, vem em primeiro lugar?  

 

Conte-nos! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8º Para o avô de Tobias, o que ele considera como o maior de todos os valores citados acima?                        

------------------------------------------------------------------- 

 

9º Para a vizinha de Luciana o maior valor considerado é a AMIZADE. Por quê? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10º Qual personagem considerou o TRABALHO como o maior valor? 

 

 

 

11º O que disseram os pais de Tomas sobre considerar a VERDADE o maior valor?  

 

 

 

12º Para o primo de Renata que chegou da Itália, o que ele considera ser o maior valor? 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

13º Consulte o dicionário e escreva o significado de: 

 

SOLIDÁRIO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14º Qual dos personagens ao ver uma notícia sentiu vontade de ajudar? 

 

 

 

15º O que diz o pai de Mateus ao considerar a FÉ o maior valor? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 


