
Goiânia, _____ de maio de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

 Atividade sobre o livro literário  

   Trabalhando com o livro literário, Oscar, o grande ator. Você vai 
começar a leitura do seu livro, da página 3 à 26, para depois 
responder as questões abaixo. Reserve um ambiente tranqüilo e sem 
barulho para que você possa concentrar e fazer uma boa leitura.  

 

 1- Qual é o nome do livro que você está lendo? 

_______________________________________________________________ 

 2- Quais são os animais que aparecem na primeira página do 
livro?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 3- Nas páginas, 4 e 5 não tem texto, só imagem. Você 
consegue   entender o que o autor do livro quis passar aos 
leitores? O que você entendeu?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



 4- Qual animal tem o nome de Oscar? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 5- O que Oscar acreditava que era? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 6- Complete a frase com a palavra correta de acordo com o 
livro. 

 a) Mas, quando chegou o momento de entrar em 
_______________, uma terrível sensação tomou conta do 
_____________ de ____________________. 

 b) Seu ______________, que é muito __________________, deu a 
ele um ____________________: 

 c) Oscar conseguiu ouvir o tum-tum, Tum-tum de seu 
_____________________, mas como isso poderia ajudá-lo a ser 
um ____________ melhor?  

 7- Assinale a alternativa correta: 

 a) O que Oscar sentiu, quando viu que uma multidão o 
observava: 

  

Feliz              



   

Envergonhado  

    

Triste  
 
 

 8-Retire do livro palavras com: 

 a) Duas palavras com 2 sílabas_____________________________  

 b) Uma palavra com 4 sílabas _______________________________ 

 c) Uma palavra com ç ______________________________________ 

 d) Uma palavra com C ______________________________________ 

 e) Uma palavra com S ______________________________________ 

 f) Uma palavra com ch______________________________________ 

 g) Uma palavra com qu ___________________________________ 

 9- Mas Oscar foi muito valente e enfrentou- se o medo, para 
realizar o que ele tanto desejou. Faça um desenho abaixo da 
primeira apresentação de Oscar para o público. Depois elabore 
uma frase com a palavra trapezista.  

  

  

             

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


