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        “ATIVIDADE BASEADA NO ÁUDIO LIVRO “O FILHO DO GRÚFALO” 

Assista ao link : https://youtu.be/pWUjDF0DNYQ 

1) Onde se passa a história? 

___________________________________________________ 

2) Quais animais aparecem na história? 

___________________________________________________ 

3) Escreva três características do filho do Grúfalo citadas pela autora. 

________________________________________________________________ 

4) Por que o pai não queria que seu filho entrasse na floresta sozinho? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5) Ao voltar para a caverna, o filho do Grúfalo entrou nos braços do pai e logo se 

enroscou. O que a figura de seu pai representava naquele momento? Ordene as 

letras e descubra a resposta. 

 

O Ã Ç E T O R P 
6)  O que significa ser uma pessoa obediente? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Bom dia!  Tudo bem com você? 

 

COMEÇAMOS HOJE MAIS UMA SEMANA E COMO VOCÊ ACABOU DE OUVIR O ÁUDIO LIVRO O FILHO DO 
GRUFÁLO VAMOS A MAIS ALGUMAS PERGUNTAS. 

 

Numa noite fria, quando seu pai roncava, enquanto a neve caia e o vento soprava. 

O filho do Grúfalo, que era teimoso, desobediente, mas bem corajoso, saiu da caverna e pôs-se a 
caminho, resolvido a entrar na floresta sozinho. 

Depois que conversou com cinco animais que achava ser igual ao que o pai descreveu, teve medo do Rato 
que foi muito esperto.... 

 

1- DESAFIO 

● SIGA AS DICAS E DESCUBRA O NOME E A CLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS NA FLORESTA. 

 

                          

___________            ___________       _____________        ____________              ____________ 

___________            ___________       _____________        ____________              ____________ 

 

a) Raposa ficou entre a coruja e o rato. 

b) Sapo não é o terceiro nem o quarto colocado. 

c) Coruja teve uma classificação, mas não ficou no primeiro lugar. 

d) Cobra não está em último lugar. 

e) Rato não foi o primeiro lugar nem o último. 



 

Depois que o filhote viu a imagem do rato ampliado pela luz da lua, sentiu muito medo e retornou para 
casa e nos braços do pai logo se enroscou. O Grúfalo roncava, roncava e roncava. 

 

 

 

2-Que horas será que ele retornou para os braços de seu pai?  

 

Nunca saberemos, então vamos resolver essa atividade? 

 

                                                                            

Um relógio digital mostra três ou quatro algarismos.  

 

a) Responda. (Muita atenção, pois adoro pegadinhas) 

 

● A que horas  que a soma dos números, representados por cada um dos algarismos, é a maior? 
______________________________________________ 

 

 

● A que horas  que a soma dos números, representados por cada um dos quatro algarismos, é a 
menor, se forem diferentes?_______________________________ 

 

 

● A que horas  que a soma dos números, representados por cada um dos algarismos é 15, se o 
mostrador do relógio aparecerem apenas 3 dígitos?____________________ 

a) Formule outra questão relacionada com este problema. 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 


