
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADE DE  

LÍNGUA PORTUGUESA 

- O LEÃO QUE NÃO SABIA LER-  

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 – A história do leão 

que não sabia escrever” 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 a capa do livro “A história do leão que não sabia escrever”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa história, a personagem principal é um leão. Observando a capa, 

que tipo de texto você acredita que ele queria escrever?  

 

 

 

 

 

 

Quando queremos enviar uma carta para outra pessoa, devemos colocá-

la dentro de um envelope. Desenhe um envelope de carta (parte da frente 

e de trás). Preencha os dados do envelope considerando que você é o 

remetente (quem envia) e o leão que mora na floresta é o destinatário 

(quem recebe). Lembre-se de colocar o endereço completo (os dados não 

precisam ser reais... Você pode criá-los!) 

 

 

  

QUESTÃO 1 

Registre as respostas das questões abaixo no caderno. 

QUESTÃO 2 

Leia a primeira parte do texto. 

Conte para um adulto, o que você imagina que 

aconteceu com o leão no decorrer da história. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 

01 

Aqui você deveria ter compreendido que se trata de uma carta. Isso 

pode ser verificado quando observamos os detalhes da capa do livro, 

como os selos e o carimbo postal.  

QUESTÃO 

02 

Você precisa fazer dois desenhos: a parte da frente do envelope, onde 

deverá colocar o remetente da carta. Nesse caso o remetente é você 

mesmo, escreva seu nome completo, seu endereço: a rua onde mora, 

número da sua casa, o bairro, o nome da sua cidade e o CEP. O outro 

desenho deve ser o verso do envelope e nele você vai escrever os dados 

do destinatário, que é a pessoa que receberá a carta. Na atividade, a 

proposta é que o destinatário seja o leão. Então você deverá inventar um 

endereço para ele. Lembre-se que o leão mora na floresta. Crie um 

endereço bem interessante para ele. 

QUESTÃO 

03 

Nessa atividade você deverá contar para alguém, pode ser um adulto ou 

até mesmo outra criança que esteja com você em casa, o que você 

imagina que se passou com o leão nessa história. O que será que ele 

quis escrever? Como será que resolveu o problema?  

 

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. 

 

Se você fosse mesmo escrever uma carta para o leão, que 

conselho você daria a ele para evitar a COVID-19? 

Faça um desenho no caderno para representar sua resposta. 

 

 


