
 
Projeto Vinícius de Moraes 
Atividade de Língua Portuguesa 

Professor (a): 

Nome: 

 

Data: ___Ano - ____Ciclo - Sala ____  

O Gato 
Vinícius de Moraes/Bacalov/Toquinho 

Com um lindo salto  

Lento e seguro  

O gato passa  

Do chão ao muro  

Logo mudando  

De opinião  

Passa de novo  

Do muro ao chão  

 

E pisa e passa  

Cuidadoso, de mansinho 

Pega e corre, silencioso 

Atrás de um pobre passarinho  

E logo pára  

Como assombrado  

Depois dispara  

Pula de lado  

 

Se num novelo 

Fica enroscado 

Ouriça o pêlo 

Mal humorado 

Um preguiçoso 

É o que ele é 

E gosta muito 

De cafuné 

 

E quando à noite 

Vem a fadiga 

Toma seu banho 

Passando a língua pela barriga. 
 



 
Projeto Vinícius de Moraes / O Gato 

Atividade de Língua Portuguesa 

1) Encontre no texto e escreva aqui as 

palavras derivadas de: 

 

CUIDADO- ____________________________ 

HUMOR-______________________________ 

PREGUIÇA-____________________________ 

 

2) O que significa? (consulte a professora,  

os colegas, o dicionário) 

 

SALTO-______________________ 

OURIÇA-________________________ 

ENROSCADO-_________________________ 

CAFUNÉ-______________________________ 

FADIGA- ______________________________ 

 

3) Vamos compreender melhor as palavras que representam as ações 

(verbos)? 

 

PASSA vem de PASSAR 

MUDANDO vem de ______________________________ 

PISA vem de ____________________________________ 

CORRE vem de __________________________________ 

PEGA vem de ___________________________________ 

PULA vem de ____________________________________ 

FICA vem de _____________________________________ 

OURIÇA vem de __________________________________ 

GOSTA vem de ___________________________________ 

TOMA vem de ____________________________________ 

PASSANDO vem de _______________________________ 

 

4)    A HISTÓRIA POR TRÁS DA HISTÓRIA. 

Como e onde estavam os autores quando escreveram este texto? 

Olhavam, lembravam, ouviram? Escreva o que você pensa a 

respeito: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 



 
Projeto Vinícius de Moraes 

O Gato 
Atividade de Geografia e História 

1) “E quando à noite 

Vem a fadiga 

Toma seu banho 

Passando a língua pela barriga.” 
 

a) Que horas você toma banho? Ou banhos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Você tem hora certa para dormir? Qual é? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) “Com um lindo salto  

Lento e seguro  

O gato passa  

Do chão ao muro” 

 
a) Quais lugares que você conhece têm muro? 

Para quê eles servem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) A palavra SEGURO nos lembra SEGURANÇA.  

O que é segurança para você? Onde você se sente seguro? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

 



 
Projeto Vinícius de Moraes 

O Gato 
Atividade de Matemática 

1) Um gatinho estava brincando com um novelo de lã com 

50 metros. A dona da lã chegou em  

tempo de salvar uma parte para  

terminar o casaco que estava fazendo. 

O gatinho já desenrolou 17 metros. 

Quanto sobrou de lã no novelo? 

 

 

 

 
2)· A expectativa de vida de um gato de rua (sem 

dono) é de cerca de 3 anos. Um gato com dono e 

dentro de casa pode chegar a 16 anos.  

. Para calcular a idade do seu gato, considere que o 

primeiro ano de vida equivale a 15 anos humanos. 

Adicione 4 (anos) a cada ano a mais de vida que ele 

tiver.      http://www.becodosgatos.com.br/curiosidades.htm 

a) Se um gato com dono pode viver 16 anos e um de rua 3, quantos 

anos mais o gato com dono vive mais? 

 

 

 

b) Consulte as informações do texto e calcule a  

idade de um gatinho com 3 anos. 

 

http://www.becodosgatos.com.br/curiosidades.htm


 
Projeto Vinícius de Moraes 

O Gato 
Atividade de Ciências 

Características dos gatos 

 O gato é um mamífero que pode viver 

de 15 a 39 anos. Com eles, sua casa vai 

ficar livre de ratos, baratas e outros animais, 

que os gatos se encarregam de eliminá-los, 

tendo, além disso, uma vida livre, mas 

sempre voltando para o seu lar. Não 

precisam tomar banho, pois os gatos 

possuem a língua áspera, como os demais 

felinos, que serve para fazer sua limpeza 

completa. 
Mais em: http://www.webciencia.com/14_gato.htm#ixzz1Z3wMbAS5 

1) O GATO É UM MAMÍFERO. Explique com suas palavras o que é um 

mamífero? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2) Cite outros animais que, também, são mamíferos: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3) Ratos e baratas são animais úteis ou nocivos aos seres humanos? 

O que eles podem trazer às nossas casas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4) Como o gatinho cuida de sua higiene? E você quais são os 

cuidados com a sua higiene? Liste as ações: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

http://www.webciencia.com/14_gato.htm#ixzz1Z3wMbAS5

