
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADE DE  

LÍNGUA PORTUGUESA 

- DIFERENÇA - 

ATENÇÃO! 

 Você não precisa imprimir essas 

páginas para fazer a atividade. Apenas 

leia tudo na tela mesmo com bastante 

atenção. Se precisar, peça a ajuda de 

um adulto. 

 Use seu caderno de Língua Portuguesa 

para registrar as respostas. Coloque a 

data de hoje e o título “Atividade de 

Língua Portuguesa – Diferença” logo 

no início da página.  

 Não é preciso copiar as perguntas. 

Escreva o número de cada atividade e 

organize seu registro com capricho. 

 Quando esses balões 

aparecerem, quer dizer que 

estamos conversando com 

você, dando orientações. É 

apenas para pensar. Não 

precisa escrever resposta. 

 Bom trabalho! 



 

 

 

 

 

 

Veja abaixo o título do texto que você lerá. De que você acha que esse 

texto fala? 

 

Por que ‘tirar sarro’ do diferente?  
 

 

 

 

 

 

 

A expressão “tirar sarro” é parte da linguagem informal, que usamos, por 

exemplo, quando falamos com alguém com quem temos mais liberdade. 

O que você acha que significa “tirar sarro”? 

 

 

 

  

QUESTÃO 1 

Registre as respostas das questões abaixo no caderno. 

QUESTÃO 2 

Leia a primeira parte do texto. 

O João tem oito anos e quer saber por 

que algumas crianças “tiram sarro” e irritam 

quem elas acham que é diferente. 

Não é só o João que precisa entender 

isso. A Larissa, o Pedro, a Maria Eduarda, o 

Guilherme e muitas outras crianças que já 

foram provocadas também querem saber por 

que isso acontece.  

Algumas receberam apelidos dos quais 

não gostaram; outras viram seus colegas 

“tirando sarro” delas e se sentiram 

humilhadas; e ainda há crianças que nem 

entenderam por que viraram motivo de 

piada, ficaram tristes e, sozinhas, choraram 

em algum canto. 

 



 

 

 

 

 

O que João está procurando entender? 

 

 

 

 

 

Por que Larissa, Pedro, Maria Eduardo, Guilherme e outras crianças 

também têm a mesma dúvida de João?  

 

 

 

 

 

  

QUESTÃO 3 

QUESTÃO 4 

Leia mais uma parte do texto. 

Por que elas são diferentes, na visão dos colegas? Algumas porque 

usam óculos, outras porque são um pouco desajeitadas ou com mais 

peso, algumas não conseguem jogar futebol como as outras, e muitas 

porque não usam o mesmo tênis ou roupa que os colegas, por exemplo. 

Sabe o que acham as crianças que colocam os apelidos, tiram 

sarro e irritam as outras? Elas pensam que isso não é nada de mais, que 

é só uma brincadeira de mau gosto. Elas nem se dão conta de que 

magoam muito os colegas. 

Brincadeira é uma coisa boa, que dá uma sensação de gostosura. 

Essa palavra não combina com mau gosto. Não mesmo! Então, que tal 

jogar no lixo essa expressão “brincadeira de mau gosto”? Vai fazer um 

bem danado a todo mundo. 

Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem alguma diferença – 

e isso é que dá graça ao mundo. Já pensou como seria chato se todos 

fossem iguaizinhos, se comportassem e pensassem do mesmo modo? 

Diferença não é defeito, e o normal não é ser igual aos outros. 

As crianças que sofrem provocação precisam de ajuda. Se você 

passa por isso ou vê um colega passar, peça ajuda a um adulto. 

E quem provoca também precisa de ajuda. Afinal, quem gosta de 

conviver com um colega que age assim? 
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De acordo com o texto, o que as crianças que “tiram sarro” dos outros 

pensam a respeito da própria atitude? 

 

 

 

 

E você? O que acha da atitude de “tirar sarro” dos outros? 

 

 

 

 

A autora do texto faz um convite aos leitores: “Então, que tal jogar no lixo 

essa expressão ‘brincadeira de mau gosto?’” O que ela quer dizer com 

JOGAR NO LIXO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Já pensou como seria chato se todos fossem iguaizinhos, se 

comportassem e pensassem do mesmo modo? Diferença não é defeito, e 

o normal não é ser igual aos outros.” Pensando nisso, complete as frases.  

 

a. Se todos usassem óculos, os diferentes seriam aqueles que... 

b. Se ninguém jogasse bem futebol, os diferentes seriam aqueles que... 

d. Se todos usassem tênis pretos, os diferentes seriam aqueles que... 

 

QUESTÃO 5 

Registre as respostas das questões abaixo no caderno. 

QUESTÃO 6 

QUESTÃO 7 

O texto diz “Ninguém é igual a ninguém.” Essa expressão te 

faz lembrar de algo na Escola Municipal Jardim Leblon? 

Apenas pense sobre isso... 

QUESTÃO 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 

01 

Aqui você deveria ter feito uma previsão sobre o que encontraria no 

texto. A resposta é pessoal. Agora que já leu até o final, você sabe se 

acertou ou não. 

QUESTÃO 

02 

Sua resposta precisa explicar que “tirar sarro” é debochar, provocar, 

divertir-se perturbando alguém. Acertou? 

QUESTÃO 

03 

O João quer saber por que as pessoas “tiram sarro” de quem elas 

acham diferente. 

QUESTÃO 

04 

Todas as pessoas citadas na perguntam sofrem com as atitudes dos 

colegas que “tiram sarro”. Veja no terceiro parágrafo do texto exemplos 

de situações que elas já viveram. 

QUESTÃO 

05 
Elas acham que não é nada sério, ou seja, que não magoa as pessoas. 

QUESTÃO 

06 

Nessa questão você precisa dar sua opinião. “Recheie” sua resposta, 

apresentando informações que defendam o que você pensa. 

QUESTÃO 

07 

“Jogar no lixo” aqui não é colocar num saco plástico e jogar num cesto. 

A expressão significa abandonar, deixar de fazer, encerrar. 

QUESTÃO 

08 

Não existe uma única resposta para essa questão. Alguns exemplos são: 

a) ...não precisassem usar óculos. b) ...não soubessem jogar ou 

jogassem mal. c)...usassem tênis de outras cores.  

 

Aqui você encontrará informações sobre as 

respostas para as atividades que estão acima. 

Elas foram colocados para que você avalie suas 

respostas e descubra se “mandou bem”. Mas 

atenção: suas respostas NÃO devem ser IGUAIS 

às que estão a seguir. O importante é que se 

aproximem. 

Agora um último desafio para você. Não precisa registrar a 

resposta no caderno. 

Escolhemos a imagem de crianças uniformizadas para 

ilustrar o texto. Isso nos faz pensar que ele fala de 

situações que acontecem na escola. Em que outro 

lugar as situações que o texto conta podem acontecer? 


