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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/escrita (autônoma e compartilhada). 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura e produção escrita. 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, ajudem as crianças na realização das atividades propostas. 

 

Você conhece alguma adivinha? 

As adivinhas, também conhecidas como adivinhações ou "o que é, o que é" são perguntas em 

formato de charadas desafiadoras que fazem as pessoas pensar e se divertir. São criadas pelas 

pessoas e fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro. São muito comuns entre as 

crianças, mas também fazem sucesso entre os adultos. Na antiguidade, eram muito usadas como 

desafio aos homens para provar a sabedoria que possuíam. 

Fonte: https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/adivinhas.htm | Acesso em 28/04/2020 

 

1- Leia a descrição e adivinhe o nome do bicho. Escreva em seu caderno a resposta. 

 

Tenho orelhas compridas, 

Rabo curto, 

Corro e ando saltando. 

Quem sou? 

 

____________________________ 

O que é o que é: 

É verde e não é planta, 

Fala e não é gente? 

 

____________________________ 

Qual é o cavalo que mais gosta de tomar 

banho? 

 

____________________________ 

Minha casa levo nas costas, 

Atrás de mim deixo uma trilha, 

Sou lento de movimentos, 

E não gosto do jardineiro. 

 

____________________________ 

 

 

2- Faça uma pesquisa com algum familiar e escreva em seu caderno uma adivinha. 

  

https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/adivinhas.htm
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3- Conheça um pouco sobre o cavalo-marinho: 

 

Fonte: Pixabay.com 

 

Este animal apresenta um visual único, caracterizando-se por seu pequeno porte (atingem até 

36 cm de comprimento) e pela ausência de nadadeira caudal definida, visto que sua extremidade 

posterior apresenta forma alongada, similar à de uma serpente. Tal característica conferiu um 

baixo poder natatório à espécie, que depende de uma alta frequência de batimento da nadadeira 

dorsal (30-70 vezes por segundo), para promover seu impulso na água. Por outro lado, a cauda 

preênsil destes animais permite que estes se segurem em corais, grama e outras plantas 

marinhas, impedindo que sejam carregados por correntes e ondas. Além desta estrutura e da 

nadadeira dorsal, o cavalo-marinho também apresenta nadadeiras peitorais posicionadas ao 

lado da cabeça, que auxiliam em sua estabilidade e direcionamento durante a natação. 

Fonte: https://www.infoescola.com/peixes/cavalo-marinho/ | Acesso em 28/04/2020 

 

 

4- De acordo com as informações do texto sobre o Cavalo-marinho, escreva em seu caderno 

as características desse animal, que mais chamou sua atenção. 

 

 

5- Se possível, acesse o vídeo para saber ainda mais sobre esse animal: 

https://www.youtube.com/watch?v=0EwuncprhJI 

 

 

6- Agora que já conheceu um pouco mais sobre o Cavalo-marinho, faça uma lista escrevendo 

pelo menos 4 animais marinhos diferentes.  

 

 

Repostas da atividade 1: coelho, cavalo-marinho, papagaio, caracol 
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