PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE !
Língua Portuguesa 3º ano (Atividade 19)
Atividades com a habilidade (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita
ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto),
dois-pontos e travessão.
Leia o texto com atenção:
A LEBRE E A TARTARUGA
A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em
que encontrou a tartaruga:
─ Tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora - desafiou a
tartaruga.
A lebre caiu na gargalhada.
─ Uma corrida? Eu e você? Essa é boa!
─ Por acaso você está com medo de perder? - perguntou a tartaruga.
─ É mais fácil um leão cacarejar do que eu perder uma corrida para você respondeu a lebre.
No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da
prova. Bastou dar o sinal de largada, que a lebre disparou na
frente. A tartaruga nem se abalou e continuou na disputa. A lebre
estava tão certa da vitória, que resolveu tirar uma soneca.
A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga,
em

sua marcha vagarosa, a passou. Quando acordou, continuou a

correr, com ares de vencedora, mas para

sua surpresa, a tartaruga, que não

descansara um só minuto, havia cruzado a linha de chegada em primeiro lugar.
(Esopo)
MORAL: QUEM SEGUE DEVAGAR E COM CONSTÂNCIA SEMPRE CHEGA NA FRENTE.

1

Para responder as questões 1,2,3 e 4 observe o sinal que está em destaque e escreva seu nome:
1. Por acaso você está com medo de perder
Sinal: _____________________________

?

- perguntou a tartaruga.

2.

─ Tenho certeza de que, se apostarmos corrida, serei a vencedora.
─ Sinal: _____________________________
─
3. Essa é boa !
Sinal: _____________________________
4. Bastou dar o sinal de largada, que a lebre disparou na frente
Sinal: _____________________________

.

5. Numere as imagens de acordo com o número das frases. Lembre-se que os sinais de
pontuação dão entonação característica à fala das personagens!
1

A tartaruga, que não descansara um só minuto, havia cruzado a linha de chegada
em primeiro lugar.

2

─ Uma corrida? Eu e você? Essa é boa!

3

Bastou dar o sinal de largada, que a lebre disparou na frente.

4

A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em
vagarosa, a passou.

sua marcha

“E agora? Vamos brincar? Você sabe que brincando nós também aprendemos?” Entre no site
https://www.taubate.sp.gov.br/escolasemmuros/ e confira a atividade lúdica que preparamos para
o dia de hoje!!!

Professoras parceiras para elaboração das atividades: Alcimara de Azevedo e Valéria
Aparecida de Araujo.
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