
1 
 

 

 

 

Aluno(a):_______________________________________________________________DATA: 03/09/2020 

 

ATIVIDADE LÍNGUA PORTUGUESA  

ORTOGRAFIA LETRA “H” 

 

Orientações: 
 

1- REGISTRE O SEU NOME COMPLETO; 

2- LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO; 

3- REGISTRE O QUE FOR PEDIDO. 

 

 

Trabalhando a letra H 

A ratinha 

 Era uma vez uma  cinzenta que morava num campo de 

trigo e tinha muita vontade de conhecer o . 

 

[...] 

 De repente, ela descobriu no meio de umas                uma coisinha 

redonda, marrom e lisa. 

 Era uma noz, tão bonita e brilhante, que a ratinha quis levar para 

. Mas, quando ela  a mão para pegar, a noz 

começou a rolar. 
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 A  foi correndo atrás dela. Depois de rolar mais um pouco, a 

noz foi se esconder debaixo da raiz de uma grande . 

 A  enfiou o focinho debaixo da raiz e viu um buraco 

redondo, com uma  muito pequenininha, que descia para dentro 

da terra. 

 A noz foi             pela : tap, tap, tap. 

 

 A  também foi descendo. 

Tap, tap, tap, rolava a noz pela escada, e a  descia atrás. 

 A noz rolou até chegar a uma , que se abriu para ela passar. 

 A , , empurrou a porta, que se fechou atrás dela. 

 A  estava num quartinho onde, sentado numa , havia 

um homenzinho muito esquisito. [...] 
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 - Você está presa – disse ele para a . [...] 

 - Você vai ser minha empregada. Vai fazer minha , varrer 

minha  e cozinhar minha . 

[...] 

 E todos os dias o homenzinho saía de casa e só voltava de noite, 

mas sempre trancava a           e levava a com ele. 

[...] 

Mas, um dia, o homenzinho estava muito apressado e trancou mal a 

. A  viu que podia fugir, mas ela não queria ir embora sem a 

sua noz. 

 Procurou por toda parte, nos , nas , debaixo do . 
Mas a noz não estava em lugar algum. 

 De repente, a  descobriu uma portinha no meio da .  

Lá estava sua querida noz! 
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 A  pegou a noz e fugiu. Subiu a  bem depressa, saiu 

debaixo da raiz da , foi  pelo caminho até chegar em 

. 

[...]  

 E o homenzinho malvado nunca mais conseguiu encontrar a 

, porque não sabia onde ela morava. 

 

Esta versão com desenhos e outros recursos gráficos foi produzida a partir do texto 
original: A ratinha, conto tradicional.  

 

 

 

1. ENCONTRE NO DIAGRAMA ABAIXO OUTROS ALIMENTOS QUE A 

RATINHA DA HISTÓRIA TAMBÉM GOSTA DE COMER, ALÉM DE 

NOZ. FIQUE ATENTO PORQUE EM TODOS OS NOMES APARECE A 

LETRA H. 
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2. ESCREVA AS PALAVRAS QUE VOCÊ ENCONTROU. 

 
 _________________________   __________________________  

 _________________________   __________________________  

 _________________________   __________________________  

 _________________________   __________________________  
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3. LEIA ESTES TRECHOS DA HISTÓRIA, SUBSTITUINDO OS 

DESENHOS PELAS PALAVRAS. 

 

a) ERA UMA VEZ UMA  CINZENTA QUE MORAVA NUM  
 

 

CAMPO DE TRIGO E TINHA MUITA VONTADE DE CONHECER 

O . 

 

 

b) - VOCÊ VAI SER MINHA EMPREGADA. VAI FAZER MINHA 

 , VARRER MINHA  E COZINHAR MINHA  

 

 

 

 

c) E TODOS OS DIAS O HOMENZINHO SAÍA DE CASA  

E SÓ VOLTAVA DE NOITE, MAS SEMPRE TRANCAVA A           

E LEVAVA A COM ELE. 

 

 

 

       

     

            

          


