
 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma). 

Objeto do Conhecimento: Compreensão em leitura e escrita. 

 

1- Leia o texto. 

Falando sobre o respeito 

 

 

Fonte: Freepik.com 

 

Respeitar quer dizer muitas coisas. 

Por exemplo: eu admiro suas qualidades e um dia quero ser igual a você.  

Em geral, temos esse sentimento por nossos pais, professores e outros. 

Respeito também quer dizer atenção e cuidado. 

A maneira como nossos pais e professores cuidam de nós, demonstram que eles nos 

respeitam. Eles nos estimulam a fazer o melhor que podemos. 

Também respeitamos pessoas que não conhecemos, sobre as quais lemos algo ou vemos 

notícias na televisão. 

Admiramos essas pessoas, pelas coisas importantes que fazem. 

Respeito significa outras coisas também. 

Ouvir opiniões diferentes das nossas, mesmo quando a gente não concorda com elas. 

Considerar os sentimentos dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-los. 

Coisas que dizemos de brincadeira podem ferir sentimentos. 

Às vezes, respeitar é não atrapalhar, não invadir a “privacidade” das pessoas, por exemplo. 

Trecho do Texto de É isso ou aquilo? De Brian Mose. 
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Responda em seu caderno: 

 

2- O texto fala de várias formas de respeito. Escreva, duas delas. 

 

 

 

3- Entre outras coisas, respeito significa “Ouvir opiniões diferentes das nossas, mesmo quando 

a gente não concorda com elas”. Você concorda com isso? Por quê? 

 

 

 

4- De acordo com o texto “Também respeitamos pessoas que não conhecemos, sobre as quais 

lemos algo ou vemos notícias na televisão”. Há alguém com essa característica que você 

respeite? Quem? 

 

 

 

5- Escreva exemplos de algo que poderia dizer e ferir o sentimento das pessoas. 

 

 

 

6- Cite algo que alguém poderia fazer e invadir sua “privacidade”. 

 

 

 

7- O texto destacou várias formas de respeito. Escreva mais três formas de respeito que não 

constam no texto. 


