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Rotina 

Assistir as vídeoaulas nos links 
https://drive.google.com/file/d/1-2JSZiaF4X_8aSNHpIVtF29wN-jKJ5jU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-szWgpF4S4Y07uuicch2on7XK5ue5ezP/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-sfQGhoc5TM5_9rRb60_FKKxld_7EVQ3/view?usp=sharing 

Atividade de Língua Portuguesa 

Correção das atividades realizadas (via WhatsApp). 

* A devolutiva será realizada por foto enviada no número privado do professor, 
não é necessário ser diariamente, mas de acordo com a dinâmica familiar do aluno. 

Língua Portuguesa 

Atividade paragrafação 

Chapeuzinho vermelho 

              Era uma vez uma garotinha que adorava usar um belo capuz vermelho, que havia ganhado 

de sua avó. Por esse motivo, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. 

             Um dia, a mãe da Chapeuzinho chamou a filha e fez um pedido: 

             – Pegue esta cesta com frutas, pão e doces e leve para a sua vovó. Ela está doente e 

precisa se alimentar bem. Tome cuidado, não saia do caminho pelo bosque e não converse com 

nenhum estranho. 

              Chapeuzinho pegou a cesta e foi para a casa da vovó. No caminho, ela se deparou com 

um lobo, que surgiu por entre as árvores. Ele se aproximou com um sorriso e disse: 

             – Olá, garotinha! Para onde está indo? 

https://drive.google.com/file/d/1-2JSZiaF4X_8aSNHpIVtF29wN-jKJ5jU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-szWgpF4S4Y07uuicch2on7XK5ue5ezP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-sfQGhoc5TM5_9rRb60_FKKxld_7EVQ3/view?usp=sharing


              Sem suspeitar das intenções malvadas do lobo, a inocente menina respondeu: 

            – Estou indo até a casa da minha vovó para visitá-la. Ela está doente e vou levar frutas, pão 

e doces. 

            – Que bom! E ela mora muito longe? 

            – Ela mora na saída do bosque. 

             O lobo continuou conversando com Chapeuzinho e a acompanhou um tempo pelo 

caminho. De repente, ele parou e disse: 

             – Veja que flores lindas! Com certeza a sua vovozinha iria adorar receber algumas de 

presente, não acha? 

            Encantada com as flores, Chapeuzinho saiu do caminho para colhê-las. O lobo então se 

despediu dela e foi embora. Ele correu até a casa da vovó, bateu na porta e ouviu a velhinha 

perguntar: 

           – Quem está aí? 

            Disfarçando a voz, o lobo respondeu: 

           – Sou eu, Chapeuzinho Vermelho! Vim trazer uma cesta de frutas e doces, vovó! 

           A velhinha abriu a porta e o lobo deu um salto sobre ela, engolindo-a. Em seguida, ele vestiu 

as roupas da vovó, colocou os óculos e deitou-se em sua cama para aguardar a chegada de 

Chapeuzinho. Quando a garotinha chegou, ela bateu na porta e disse: 

           – Vovó, abra a porta! Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. 

           – Pode entrar, netinha! – respondeu o lobo – A porta está aberta. 

            Chapeuzinho entrou e se aproximou da cama. Ela notou que a vovó estava diferente e 

disse: 

           – Nossa, vovó! Mas que orelhas grandes você tem! 

           – São para te ouvir melhor, netinha. – respondeu o lobo. 

           – E que olhos grandes você tem! 

           – São para te ouvir melhor. 

           – E que boca grande você tem! 

           – É para te comer melhor!! 

           O lobo saltou da cama com a boca aberta. Assustada Chapeuzinho Vermelho começou a 

correr e gritar. Por sorte, naquele momento um caçador passava ali perto e ouviu os gritos. Ele 

então correu até a casa para ver o que estava acontecendo. 

          Ao ver o lobo, ele atirou e conseguiu acertá-lo. Assim, o caçador conseguiu salvar 

Chapeuzinho, abriu a barriga do lobo e retirou a vovó a salvo. 

          A vovó abraçou a netinha e todos viveram felizes para sempre. A partir daquele dia, 

Chapeuzinho Vermelho nunca mais desobedeceu a mãe dela! 

Texto adaptado de https://www.gestacaobebe.com.br/chapeuzinho-vermelho/ 

 

https://www.gestacaobebe.com.br/chapeuzinho-vermelho/


Responda: 

1- Quantos parágrafos possuí o conto Chapeuzinho Vermelho? 

2- Quando, na escrita de um conto, utilizamos parágrafo? 

3- Você considera importante o uso de parágrafos? Por quê? 

4 – Reescreva o trecho abaixo de outra versão do conto Chapeuzinho Vermelho, 
utilizando parágrafo quando necessário. 

Chapeuzinho vermelho 

Era uma vez uma linda menina, que morava com sua mãe, numa bela casinha. Ela 
sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu 
que ela fosse levar uma cestinha de doces, para sua vovó: – Chapeuzinho, evite o 
caminho da floresta que é perigoso, vá pelo bosque e não fale com estranhos. 
Chapeuzinho adorava sua avó, e saiu em disparada, antando de alegria. Queria fazer 
uma surpresa para vovó e começou a colher as flores que encontrava no caminho. A 
menina estava distraída com as flores, quando deu de cara com o lobo mau. Ela não 
sabia que ele era o lobo malvado, mas não se assustou e nem sentiu medo. – Bom 
dia, chapeuzinho Vermelho. – Bom dia. – Aonde você está indo assim tão cedinho? – 
Vou visitar minha vovozinha, que está muito doente. O lobo, como era muito esperto, 
disse a ela bem depressa: – Por que não vai pela floresta, que é bem mais perto? 
Ela ficou em dúvida, porque não gostava de desobedecer sua mãe, mas resolveu seguir 
o conselho do lobo. Enquanto chapeuzinho seguia pelo caminho  da  floresta,  o  lobo 
rapidamente seguiu pelo bosque, cantando e correndo. 

Texto adaptado de https://www.abcdobebe.com/comunidade/contos-infantis/chapeuzinho-vermelho/ 
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