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Read the text.  

At The park        

   Right now I am looking at a picture of Darla. She is not at home in the picture. She 

is at the park. She is sitting on a bench. She is eating her lunch. Some boys and girls 

are   running on a patch in the park. A squirrel is sitting on the ground in front of 

Darla. The  squirrel is eating a nut. Darla is watching the squirrel. She always watches 

squirrels when  she eats her lunch in the park. Some ducks are swimming in the pond 

in the picture, and   some birds are flying in the sky. A policeman is riding a horse. He 

rides a horse in the park every day. Near Darla, a family is having a picnic. They go 

on a picnic every week. https://brainly.lat/tarea/2700146  

1.O que o eu lírico está olhando? 

O eu lírico está olhando uma foto de Darla. 
 

2.De acordo com o texto, onde Darla está localizada na foto? 
Darla está no parque. 

 

3.O que Darla faz nesse local? 
Ela está sentada em um banco almoçando. 

 
4.Quais ações o esquilo pratica na foto? 

Ele está sentado em frente a Darla comendo uma noz. 
 

5.Qual é a ação dos pássaros retratada na foto? 
Eles voam no céu. 

 
6.Descreva as ações dos patos na imagem. 

Alguns patos estão nadando na lagoa. 
 

7. Quem está andando a cavalo na imagem e, com qual frequência ele pratica essa 
ação? 

Um policial está andando a cavalo e ele pratica essa ação todos os dias. 

 
8.Quem são as pessoas perto de Darla na imagem? 

Uma família. 
 

9.Qual ação essas pessoas estão praticando?  
A família está fazendo um piquenique. 

10.Com que frequência essas pessoas praticam essa ação? 
Eles fazem piquenique toda semana no parque. 

11.Sua função será desenhar a imagem observada pelo eu lírico.Após, pinte sua obra 

de arte. Bom trabalho! 


