
 
 

 
 

 
 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção os trechos abaixo, em que alguns autores descreveram paisagens. 

1. Havia um rio, havia 
uma ponte. Por cima 
do rio passava a 
ponte. 
Por debaixo da ponte 
passava o rio. 

 
Trecho selecionado de: BATISTA, Márcia. 

Uma ponte, um rio, o Pedro e o Zezinho. São Paulo: Scipione, 2010. 
 

2. Minha casa deixa saudade. Minha cidade, das Minas Gerais, é um vale de ruas, casas fábricas – 
muitas – e, de uns tempos para cá, também de arranha-céus. Vista do alto, daquele morro, toma ares 
de grande cidade. Minha cidade, cercada de colinas mansas, guarda teu verde, não cresce mais. 

 
Trecho selecionado de: BARBOSA, Leila; TIMPONI, Marisa. 

Letras da cidade. Juiz de fora: Funalfa, 2002. 

 
3. Dudu entrou na cozinha na ponta dos pés. Sua mãe, distraída regando as plantas, nem o viu passar. 

Ele foi quietinho em direção ao quintal. Magrinho que era, escalou rápido o muro e subiu num 
segundo até o telhado. Lá de cima, respirou fundo e avistou toda fazenda onde morava: bois pastando 
lá longe, seus amigos brincando de pular corda e o rio que passava do outro lado da cerca. Gostava 
da sensação de enxergar o mundo das alturas. 

 
Trecho selecionado de: FRANCO, Marina. 

Alberto que não era Santos Dumont. São Paulo: DCL, 2006 

Obs.: esses textos estão disponíveis no livro Apis – Interdisciplinar, na página 60.      
Você pode ler no livro se preferir. 
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Atividades 

a) Nestes textos vimos a descrição de algumas paisagens. Escreva, abaixo, elementos presentes 
nestas paisagens, como casas, prédios, rios, ruas etc. separando-os de acordo com os itens 
abaixo. 

 
 Espaço doméstico    

 

 Espaço público    

 Área natural que precisa ser preservada    

 
b) Escolha uma das paisagens descritas nos textos e faça uma linda ilustração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beijos da prô! 

 
Terminaremos nossa semana com 

mais poemas! Entre no link e 
participe                                    de uma leitura deleite! 

https://www.youtube.com/watch?v
=VX8600duhCY  


