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Sugestão de atividade -1ª aula 



 

1- Na história, Chico Bento diz que o homem é o animal mais perigoso do mundo 

porque ele faz queimadas, destrói e polui. Reúna-se com seus colegas e discuta: 

 Existe(m) alguma(s) necessidade(s) que levem o homem a agir dessa 

forma em relação à natureza? Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Quais os malefícios provocados pelo homem com esse tipo de atitude? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2- Procurem propor outras soluções ou atitudes que o homem poderia tomar sem 

prejudicar a natureza e ao mesmo tempo suprir suas necessidades. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Como todos sabemos, é nas pequenas ações que se conhece o caráter do homem. 

Sendo assim, analisem suas atitudes do dia-a-dia e procure verificar como tem sido a 

sua relação com a natureza: vocês são ou não bichos malvados? A partir dessa análise 

relacionem ações que indiquem como vocês são em relação à natureza? 

Protetor Destruidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Observem em seu bairro e na sua cidade como a natureza tem sido tratada pelo 

homem e então discutam: o cascavelense tem sido o bicho malvado?Exemplifique: 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sugestão -2ª aula 

 Abordar novamente a história encaminhando outras questões para serem discutidas e 

respondidas. 

1- Chico Bento chegou à conclusão de que o homem é o bicho mais malvado do Brasil 

porque ele tinha atitudes erradas em relação à natureza. Analisem a realidade do Brasil e 

relacionem que outras atividades erradas o homem toma que o faz ser um bicho 

perigoso. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Na realidade em que você vive que tipo de atitude o deixa com mais medo do “bicho 

homem”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________    

3 - Chico Bento ao final de sua história nos diz que não devemos ser “bicho pirigoso” e 

sim “bicho bão, bicho manso”. Discuta com seus colegas quais as atitudes que fazem de 

nós “bicho manso” e então elaborem cartazes para serem colados pela escola e que 

estimulem as pessoas a tornarem-se “bicho manso”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão- 3ª aula 

 



3. Trabalhar com texto abaixo: 

 

O bicho mais pirigoso do Brasir 

O bicho mais pirigoso do Brasir num é o jacaré! 

Coitado! O jacaré cuida da própria vida i só ataca si mexerem com ele. 

Normarmente, só fica com os zoinho di fora, iscondido, pra mor di num virá sapato nem 

borsa. 

O bicho mais pirigoso do Brasir tamém num é o lobo-guará, como pensei. 

É que falam tanta coisa dos lobo, qui são marvado, coisa i tar... 

... mais na vredade, são uns cachorrinho tímido qui só caça pra cume i tem medo da 

ixtinção. 

É qui, além di serem persiguido, inda tão distruindo o seu ambiente naturar ... I aí eles 

num incontra, mais nem uma frutinha pra matá a fome. 

Aí, intão, pensei na jibóia i nas otras im gerar. Cobra é um bicho pirigoso, num resta 

dúvida... 

... mais só si a gente for discuidado i invadi o terreno dela. Aí ela ataca pra si denfendê. 

Mais o que si fala dela tem muito di lenda. A cobra só qué vivê no seu canto sussegada! 

I a onça pintada? Grande, agir, bela, silenciosa... 

Tamém não é um animar tão pirigoso! No fundo é só um gato criscido... carinhoso! 

Pois é! Assuntei, assuntei, i discubri qui ninhum desses bicho causa pobrema grave, si si 

sabe lidá com eles. 

O bicho mais pirigoso do Brasir... i do mundo... É o home!! 

O home qui caça... qui faiz queimada... qui distrói... qui polui! 

Por isso, esses bicho, a onça, o jacaré, a cobra, o guará... Eles é qui tem medo da gente! 

I com toda a razão. A gente tem qui tomá cuidado é com a gente memo. Pra sê bicho 

bão, bicho manso. I não o bicho mais pirigoso do Brasir! 

Parabéns, Chico! Redação nota dez! 

 

Mauricio de Sousa 

 

Você percebeu que Chico Bento troca algumas letras e não utiliza a letra s em algumas, 

devido ao tipo de linguagem que ele utiliza. Reescreva o texto utilizando a linguagem -

padrão e organizando o texto na forma de discurso direto: 

 

 

 


