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SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA 19 
26/07/2021 A 30/07/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO 

PROFESSOR(A): MÔNICA SANTOS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 30/07/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

HABILIDADE(S): (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de 
mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET COM ACESSO À INTERNET; CADERNO; CANETA, LÁPIS E BORRACHA. 

ORIENTAÇÕES: PARTICIPE DA AULA POR CHAMADA DE VÍDEO NO DIA 29/07, ÀS 13H00, POR MEIO DO GOOGLE MEET; COPIE OS 

ENUNCIADOS (OU IMPRIMA) E RESPONDA NO CADERNO; ENVIE FOTO DA TAREFA CONCLUÍDA PARA A PROFESSORA (CASO RETIRE A 

ATIVIDADE NA ESCOLA, ENTREGUE-A NO MESMO LOCAL). 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Quinta-feira das 13h às 14h40. 

1. Leia o texto a seguir: 

O fim da amizade entre o corvo e o coelho 

 O Corvo era muito amigo do Coelho. Combinaram, um dia, que cada um deles transportasse o 

companheiro às costas, indo de povoação em povoação, para dar a conhecer às pessoas a amizade que os 

unia. O Corvo começou a carregar o Coelho. Andou com ele às costas pelas aldeias e a gente, quando o via, 

perguntava-lhe: 

 — Ó Corvo, que trazes tu aí?  

— Trago um amigo meu que acaba de chegar de Namandicha. 

Passou assim com ele por muitas terras.  

Chegou depois a vez de ser o Coelho a carregar com o Corvo. Ao passar por uma aldeia, os 

moradores perguntaram-lhe:  

— Ó Coelho, que trazes tu às costas?  

— Ora, ora, trago penas, penugem e um grande bico — respondeu, a troçar, o Coelho.  

O Corvo não gostou que o companheiro o gozasse daquela maneira, saltou logo para o chão e 

deixaram de ser amigos.  

Fonte: Contos Moçambicanos: INLD, 1979 http://www.terravista.pt/Bilene/1494/corvo.html 

 

1. Descreva as personagens do conto e o assunto principal sobre o qual conversam. 



 

2. Em que lugar ocorre o diálogo entre essas personagens? 

 

3. Por qual motivo os animais combinaram de carregar um ao outro nas costas? 

 

4. Qual foi o desfecho da história? 

 

5. O rompimento da amizade entre o coelho e o corvo pode ser associado a rompimentos de amizades entre 

seres humanos? Dê exemplo. 

 

6. Qual seria o desfecho ideal para o conto a fim de não haver o rompimento da amizade entre os animais? 

 

 


