
 

 
 
 

Terça-feira 16/03/2021 

 ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

1. Faça o cabeçalho no caderno. 
2. acesse o link abaixo e assista a história sobre os cuidados com animais              

de estimação da turma da Mônica. Https://youtu.be/q7dC_DnY17Ea 
3. Faça a leitura do texto  “ Um bichinho  só para mim". 
4. Registre  e responda  no caderno as questões. 

a) Faça um X indicando a qual gênero textual o texto pertence. 

(   ) informativo 

(   ) fábula 

(   ) científico 

(   ) Poema 

b) Escreva o nome da autora do texto 

c)  Quantas estrofes possui o texto? 

d) Quantos versos possui a 1ª estrofe? 
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e) Quais os sinais de pontuação presentes no texto? 

f) Ao escrever o texto, o autor transmite uma mensagem aos leitores.            
Qual é essa mensagem? 
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     ATIVIDADE DE ARTE – SEMANA 3  

Jogo Rítmico - Sansa Kroma 

 

O sansa kroma é um pássaro fantástico do imaginário de aldeias africanas,uma espécie de falcão. 
Contam que um dia ele estava voando alto no céu e avistou alguns pintinhos órfãos. Sansa kroma desceu 
e cuidou deles até que estivessem adultos. 

A moral da história é que nas comunidades sempre haverá alguém para cuidar das crianças. 

Existe uma canção folclórica sobre o sansa kroma que era cantada pelas mães sul-africanas durante o 
exílio, nos tempos do apartheid. 

SANSA KROMA 

Sansa Kroma 

Nena yo keke kokomba 

Sansa Kroma 

Nena yo keke kokomba 

1- Entre no link https://www.youtube.com/watch?v=JVYQ-3XwyHY assista ao vídeo. 

2- Instruções para o jogo rítmico 

● É necessário 2 pessoas ou mais 
● Usando um copo ou pote plástico, faça o jogo 
● Bata o copo duas vezes no chão ou na mesa a sua frente 
● Passe para a pessoa ao lado batendo o copo na frente dela 
● O companheiro de jogo fará os mesmos movimentos como no vídeo 
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