
Lições em casa

      Você já notou que muitos bichos preferem ficar em turma?
Vivendo em grupo, os mais velhos protegem os mais novos. E os
filhotes aprendem a encarar a vida na mata observando os
adultos.
       Com os humanos acontece a mesma coisa. Rodeado pelos
familiares, nos sentimos protegidos. Deles recebemos carinho,
cuidados e aprendemos uma porção de coisas.
                                                  In: Revista Recreio. Garota Atômica. Ano 05-10/03/05- n° 261

1) Leia o texto com atenção e responda:
a) Por que é melhor para os animais viverem em grupo?

b) Explique o que você entendeu da parte destacada na
frase “... os filhotes aprendem a encarar a vida na mata
observando os adultos”. 

c) Segundo o texto, os humanos também preferem viver
em grupo. Escreva qual a importância para você de ter
seus familiares nesse período de isolamento social.

 2) Vamos relembrar o que estudamos?
A frase “Você já notou que muitos bichos preferem ficar
em turma? é:
 (   ) Afirmativa         (   ) Exclamativa             ( ) Interrogativa
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 3)No texto as palavras  “Vivendo” e “Rodeados” foram escritas
com letra inicial maiúscula. Vote no texto e explique porque
essas palavras foram escritas dessa forma.
 4) Separe as palavras em sílabas e marque com um x a
classificação de cada uma.
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