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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 

professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 

precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 

Escreva um conto maravilhoso dando continuidade ao texto iniciado logo 
abaixo: 

 

O ratinho azul  

          Há muitos e muitos anos, vivia um rei muito celebrado por sua 
sabedoria, mas temido pela sua crueldade, o rei Silas. Nada era oculto para 
ele. Era como se o conhecimento das coisas mais secretas chegasse até ele 
pelo ar, e ele usava isso sempre para praticar o mal. Mas tinha um estranho 
costume. Quando a refeição do meio-dia acabava, a mesa era tirada e não 
havia mais ninguém presente, a não ser um criado de confiança, Tadeu – 
um jovem bom e trabalhador - que lhe trazia um prato a mais. Esse prato era 
coberto. Nem mesmo o criado sabia o que havia ali dentro. Nem ele nem 
mais ninguém, porque o rei só tirava a tampa e comia depois que ficava 
sozinho. 

          Um dia, depois que isso já acontecia há algum tempo, o criado não 
aguentou mais de curiosidade na hora de levar o prato embora. 
Secretamente o carregou para seu quarto, trancou a porta com cuidado e 
quando levantou a tampa viu que dentro havia um ratinho azul. (...) 
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Orientações: 

1. Escreva entre 10 e 25 linhas, e de caneta azul ou preta; 

 
2. O(s) fato fantástico(s) da sua história deve(m) estar relacionado(s) ao 
ratinho azul. 

 
3. Sua narrativa deve trazer complicações para Tadeu. 

 
4. Na sua história, o rei terminará mal. 

 
5. Ao fim da história Tadeu deve terminar feliz. 

Bom trabalho! Confio em você!  

     


