
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Imprima a atividade, responda as questões ou copie e responda em uma folha 

de papel almaço. (Não precisa copiar o texto.) 

ATIVIDADE DE ENSINO RELIGIOSO 

 Leia a fábula com atenção e depois responda as questões. 

O leão e o ratinho 

“Era uma vez um leão que morava na floresta. Ele vivia mal-humorado e 

com poucos amigos. 

Um dia, um ratinho estava brincando nas costas do leão, enquanto ele 

dormia. O leão acordou e ficou furioso com o ratinho. Mandou que ele 

descesse das suas costas. O ratinho pediu para o leão lhe perdoar, pois 

algum dia poderia lhe fazer um favor. 

O leão disse que não iria precisar do ratinho, pois ele era muito 

pequeno. O ratinho foi então brincar com as borboletas da floresta. 

Um outro dia, o leão caiu em uma armadilha. Suas patas ficaram presas 

em uma corda. Ele começou a rugir, pedindo ajuda. O ratinho escutou o 

barulho, foi até lá e viu o leão preso em uma corda, na árvore. Ele roeu toda a 

corda e salvou o leão do perigo dos caçadores. 

Depois disso, o leão agradeceu o ratinho por ter salvado a sua vida! ” 

MORAL: UMA BOA AÇÃO GANHA A OUTRA.  

1-O ensinamento coerente com os fatos dessa fábula é: 

 a) (      ) O orgulho leva à morte. 

b) (      ) É melhor confiar desconfiando.  



c) (      ) Quando a sorte muda, os fortes necessitam dos mais fracos.  

d) (      ) Aos poderosos, tudo se desculpa; aos miseráveis, nada se perdoa. 

2-O trecho “...  Quando pisou numa rede estendida para aprisioná-lo” 

comprova que os caçadores pretendiam:  

 a) (    ) caçar o leão.  

b) (   ) ajudar o rato. 

c) (   ) dividir a armadilha. 

d) (  ) caçar qualquer animal. 

3- Decifre o enigma, descubra a frase e escreva. 

 



 

 

4. Complete as frases com as palavras abaixo. (0,3) 

Emprestar – dividir – jogamos 

a)___________________ o lanche com os amigos. 

b) __________________ com os amigos na hora do recreio. 

c) __________________ os materiais com os amigos que esqueceram. 

5- O que mais podemos partilhar na escola? (0.5) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Que este momento seja único com sua família! 


