ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN
PROFESSORES: SINARA E VANESSA
ALUNO: _________________________________________________________ 6° ANO:_____ ETAPA 5
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE ENSINO RELIGIOSO – 6° ANO
(Referente a 3 aulas)
Orientações: Olá alunos! Façam a leitura da fábula e depois respondam as perguntas. Após realizar as atividades
enviar fotos ou entregar na escola. Até breve!
Contatos: (49) 991651368 - sinaratoigo@outlook.com - 6° II
(49) 999663877- vanessa_marquette@hotmail.com - 6° I
A Fábula do Porco- Espinho
Durante uma era glacial bem remota, grande parte do planeta se achava coberto por densas camadas de gelo. Muitos
animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos por não se adaptarem às condições do clima hostil.
Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se
unir, a juntar-se mais e mais. Bem próximo um do outro, cada qual podia sentir o calor do corpo do outro. E assim
bem juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. Assim aquecidos, conseguiam enfrentar por mais tempo aquele
inverno terrível.
Porém, os espinhos de cada um começaram a incomodar, a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles
que lhes forneciam mais calor. Feridos, magoados e sofridos começaram a afastar-se. Por não suportarem mais os
espinhos dos seus semelhantes, eles se espalharam.
Novo problema: afastados, separados, começaram a morrer congelados. Os que sobreviveram ao frio voltaram a se
aproximar, pouco a pouco. Com jeito e precauções. Unidos novamente, mas cada qual conservando uma certa
distância do outro. Distância mínima, mas suficiente para conviver, sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar
recíprocos sofrimentos. Assim agindo, eles resistiram à longa era glacial. Apesar do frio e dos problemas,
conseguiram sobreviver.
Moral da História:
O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com
os defeitos do outro, e a valorizar suas qualidades.
Atividades:
1. O que é respeitar para você?
2. O que é respeitar: Em casa? Na Escola? Na cidade? Na Igreja?
3. É possível conviver em qualquer lugar com outras pessoas sem que haja regras? Explique.
4. Qual o título do texto? Qual outro título você daria para este texto?
5. Qual o objetivo da união dos porcos espinhos?
6. Por que alguns porcos espinhos começaram a morrer de frio?
7.Qual a solução encontrada pelos porcos espinhos para sobreviver ao frio?
8. Bem .................. um do outro, cada qual podia sentir o calor do corpo do outro. E assim bem juntos, bem unidos,
agasalhavam-se mutuamente.
a)
Distante
c)
Longe
b)
Próximo
d)
Perto
9. Apesar do frio e dos problemas os porcos espinhos:
a) não conseguiram sobreviver
b) não resistiram à longa era glacial

c) conseguiram sobreviver
d) fugiram para sobreviver

10. Foi então que uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se
.............., a juntar-se mais e mais.
a) separar
c) fugir
b) afastar-se
d) unir

