
Goiânia, _____ de março de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

                     É um gesto de amor. 

  Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite! 

 

 

Retome ás perguntas para responder. 

 

Atividade de OPEE / Ensino Religioso 

 

 

 

 

 

 

  1- Em uma apresentação, quando Oscar entrou em cena, todos os olhares 

fizeram com que ele se sentisse envergonhado, nesse momento ele percebeu que 

não era tão bom ator assim. Você já se sentiu assim também em algum momento? 

Como aconteceu? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

 

   No livro literário, Oscar, o grande ator, vimos que uma das características 

dos gambás é conseguir fingir-se de morto para escapar dos perigos que os 

cercam. Nesta aventura, Oscar aprende a usar seu talento para ser um bom 

ator ouvindo o seu coração. 

 

Valor: 5,0 

Nota:_______ 

 



  

__________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

  2- Oscar, não desistiu e começou a imitar outros animais. Você acha que imitar 

atitudes de outras pessoas sempre é a melhor solução quando não se sabe o que 

fazer? Explique. 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

   

  3- Oscar estava atuando e as pessoas começaram a jogar grãos de arroz para 

ele. Então ele interpretou um náufrago sem esperança. Sentiu uma tristeza pesada 

tomar seu coração. Você já se sentiu assim também? O que você faz para se livrar 

dessa tristeza? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

  4- Oscar encheu-se de raiva em um momento. Como você se sente quando fica 

com raiva? E quando a raiva passa, o que você faz? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

   



  5- Em um determinado momento, Oscar precisou colocar seu talento de fingir-se 

de morto à prova, mas não era atuação e sim realidade! Nesse momento ele ouviu 

o seu coração, conseguindo se livrar daquela situação. Você acha mais importante 

imitar as pessoas ou ouvir seu coração diante das decisões que precisa tomar? 

Explique. 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

  6- Ilustre a cena em que Oscar precisou ouvir o seu coração. 

 

Que as boas pessoas sejam sempre inspiração, e nunca imitação para 

você, porque você tem capacidade para ir além!!! 


