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“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE” 
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___________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE  1 – Data: 28/07/2020 

ALUNO (A):___________________________________________________________________________ 

VOCÊ SABE QUEM É MONTEIRO LOBATO? _____________________________ 
 

Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José 
Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela 
leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô o Visconde de Tremembé. 

Registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, resolve mudar de nome, pois queria usar 
uma bengala, que era de seu pai, que havia falecido no dia 13 de junho de 1898. A bengala tinha as 
iniciais J.B.M.L. gravadas no topo do castão, então, mudou de nome e passou a se chamar José Bento, 
assim as suas iniciais ficavam iguais as do pai. 

Em 1921 publica "Narizinho Arrebitado", livro de leitura para as escolas. A obra fez grande sucesso, 
o que levou o autor a prolongar as aventuras de seu personagem em outros livros girando todos ao redor 
do "Sítio do Pica-pau Amarelo". 

 
1. Onde Monteiro Lobato nasceu? 
 
___________________________________________________________ 
 
2. Por que Monteiro Lobato quis mudar de nome? 
 
___________________________________________________________ 
 
3. Qual o primeiro livro que Monteiro Lobato publicou? 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
SEJA BEM VINDO! 
 
 Ao entrar no Sítio do Pica Pau Amarelo você vai encontrar amigos como Narizinho, Emília e 
Visconde de Sabugosa, que estão sempre aprontando. Quando querem sair de alguma confusão, eles 
usam o Faz de Conta. Com a magia do Pó de Pirlimpimpim fazem viagens no tempo para conhecer a 
Grécia Antiga e ver de perto heróis como Hércules ou monstros como o Minotauro. 
 O Sítio é um local agitado, onde você encontra rinocerontes simpáticos, burros falantes e seres 
mágicos como o Saci, a Cuca, a Mula sem cabeça e todos os personagens dos Contos de fadas. É o lugar 
em que todos gostariam de viver. 
 
1. Quem são os personagens que vivem aprontando no Sítio? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Pinte de vermelho o nome do pó mágico que os personagens usam para viajar no tempo. 
 
3. Você gostaria de viver no Sítio do Pica pau Amarelo? Justifique sua resposta. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 



BONECA TAGARELA 
 
 Emília é a personagem mais divertida do Sítio. Ela é uma boneca feita com 
retalhos de pano e recheio de uma erva chamada macela, que é o outro nome da 
camomila. No começo ela não falava, mas tomou umas pílulas mágicas e não parou 
mais de tagarelar. 
 Alegre e espevitada, Emília inventa mil maluquices e sempre diz tudo o que 
pensa. Há horas em que ela deixa a turma meio tonta. Nos livros, às vezes, ela se 
dirige diretamente ao autor, Monteiro Lobato, dizendo que não tem que obedecê-lo só 
porque é uma personagem inventada por ele. 
 
1. Pinte de vermelho a explicação de como a boneca se tornou tagarela. 
 
2. Pinte de verde a explicação de como a Emília é. 
 
3. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por outras de mesmo sentido. 
Se precisar consulte o dicionário. 
Veja o exemplo: Emília é a personagem mais divertida do Sítio. 
                           Emília é a personagem mais engraçada do Sítio. 
 
a) Ela é uma boneca feita com retalhos de pano. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
b) Ela tomou umas pílulas mágicas e não parou mais de tagarelar. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
c) Alegre e espevitada, Emília inventa mil maluquices. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
d) Uma erva chamada macela. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Leia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas: 
 

No começo ela não falava, mas tomou umas pílulas mágicas e não parou mais de tagarelar. 

 
Pesquise no dicionário o significado das palavras: 
 
Mas:_________________________________________________________________________________ 
 
Mais: ________________________________________________________________________________ 
 
Agora complete as frases com as palavras MAIS ou MAS: 
 
a) Emília é a personagem ________________ divertida do Sítio. 
 
b) Monteiro Lobato é o criador da Emília, _________________ nem sempre ela lhe obedece. 
 
c) Há horas em que Emília deixa os amigos meio tontos, _______________ eles a adoram. 
 
d) Emília é a boneca ____________________ falante que existe. 
 
e) Emília é ___________________ engraçada que qualquer um dos outros personagens. 
 
f) Eu gosto da Emília, ___________________ tem horas que ela me irrita. 
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UMA DUPLA DO BARULHO 
 
 Narizinho e Pedrinho são os netos de Dona Benta. A menina mora com a 
avó e seu verdadeiro nome é Lúcia. Ela tem esse apelido porque seu nariz é bem 
arrebitado. Moreninha como jambo, seus olhos parecem duas jabuticabas, fruta, 
aliás que ela adora. 
 Já Pedrinho, primo dela, é um garoto da cidade que vem passar férias no 
Sítio, onde vive as aventuras mais incríveis. 
 
1. Quem são os netos de Dona Benta? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Qual o verdadeiro nome de Narizinho? ________________________________________________ 
 
3. Qual o lugar em que mora Pedrinho? _________________________________________________ 
 
4. Leia o trecho abaixo: 
 

Narizinho mora com Dona Benta. Ela tem esse apelido porque seu nariz é bem arrebitado. 

 
a) Pinte de amarelo a palavra ela. 
 
b) A quem a palavra ela está se referindo? ______________________________________________ 
 
c) Copie as frases abaixo, substituindo a palavra em destaque pela palavra ela. 
 

• Narizinho mora no Sítio. Narizinho é prima de Pedrinho. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

• Lúcia é o verdadeiro nome de Narizinho. Lúcia é moreninha como jambo. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
5. Circule no trecho abaixo, a palavra usada para se referir a Narizinho. 
 

Já Pedrinho, primo dela, é um garoto da cidade que passa férias no Sítio. 

 
6. Complete as frases usando: ela ou dela. 
 
a) Narizinho é neta de Dona Benta. ___________________ vive no Sítio. 
 
b) A neta de Dona Benta tem o nariz arrebitado. Lúcia é o verdadeiro nome ___________________. 
 
c) Narizinho e Pedrinho se dão muito bem. Ele é primo ________________________. 
 



UM SÁBIO DE MILHO 
 
 O Visconde de Sabugosa é um boneco feito por Pedrinho, com palha e 
sabugo de milho, e que ganhou vida depois de passar uns dias caído atrás da 
estante de livros e virou um grande sábio. 
 Mesmo assim ele não consegue se livrar de Emília, que vive dando 
ordens ao coitado. 
 Ela falou tanto, que o Visconde se viu obrigado a escrever o livro de 
memórias da boneca. 
 
1. Quem fez o Visconde? _________________________________________ 
 
2. De quê que o Visconde foi feito? 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Leia as palavras:    
 
 
 
Nestas duas palavras, o som que pronunciamos na última sílaba é diferente ou parecido? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Escreva outras palavras como as que você leu acima: 
 

Palavras com LHA Palavras com LIA 

  

  

  

  

 
HISTÓRIAS E DELÍCIAS 
 
 Tia Nastácia é uma ótima contadora de histórias, porém, seu maior talento é 
cozinhar. Está sempre mexendo tachos e panelas e faz delícias de dar água na 
boca, como seus incríveis bolinhos de frigideira. 
 A Emília vive implicando com ela, mas lá no fundo as duas se adoram, afinal 
foi Tia Nastácia quem fez a boneca para Narizinho. 
 
1. O que Tia Nastácia sabe fazer? 
 
___________________________________________________________________ 
 

2. Quem fez a Emília para Narizinho? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. O que Tia Nastácia faz de dar água na boca? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Tia Nastácia fez a boneca Emília para quem? 
 
_____________________________________________________________________________________ 

PALHA EMÍLIA 
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VOVÓ SABIDA 
 
 Dona Benta é uma avó legal. Carinhosa e sabichona, conta histórias como 
ninguém. Às vezes entra nas aventuras dos meninos. Com o pó do pirlimpimpim, 
eles a levaram para passear na Grécia e aprenderam muito sobre história antiga 
assistindo tudo ao vivo e a cores. 
 
1. O que Dona Benta faz como ninguém? 
 
___________________________________________________________________ 
 
2. O que Dona Benta é? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
3. Para que serve o pó do pirlimpimpim? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

UM MARQUÊS 
 
 Rabicó é o único porco do mundo com título de nobreza. O 
marquês é o mascote do Sítio e Emília se casou com ele para virar 
marquesa. Guloso, Rabicó não liga para ela e só precisa de comida por 
perto para ficar feliz. Ele tem muito medo de Tia Nastácia, que vive 
querendo botá-lo na panela. 
 
1. Quem é o Marquês e como ele se chama? 
 
_______________________________________________________ 
 
2. Quando ele se sente feliz? 
 
_______________________________________________________ 

 
3. Por que Emília se casou com o marquês? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Segundo o texto, o marquês é o mascote do Sítio. Você sabe o que significa mascote? Procure 
no dicionário: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Qual o título de nobreza de Rabicó? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 



 
6. Complete o quadro com os títulos de nobreza: 
 

Marquês Marquesa 

Duque  

 Princesa 

Barão  

 Condessa 

Rei  

 
CUIDADO COMO A CUCA, QUE A CUCA TE PEGA 
 

Visual de jacaré e poder de transformar crianças em pedras. Foi 

assim que a Cuca apareceu pela primeira vez na obra de Monteiro 

Lobato – mais especificamente no livro O Saci, de 1921. Embora a criatura 

já existisse no folclore brasileiro como uma bruxa que só dorme a cada 

sete anos e persegue crianças respondonas, foi no trabalho do escritor que 

a Cuca ficou, de fato, conhecida. 

1. Qual o poder que a Cuca tem? 

____________________________________________________________ 

2. Onde ela aparece pela 1ª vez nas obras de Monteiro Lobato? 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Onde a Cuca já existia antes de entrar nas obras do Monteiro Lobato? 

____________________________________________________________________________________ 

TIO BARNABÉ 
 

Ele é um homem da roça, que mora nas propriedades de Dona 
Benta com o consentimento da boa senhora, onde ajuda nas diversas 
tarefas do sítio. Um negro velho que vive fumando cachimbo e sabe tudo 
sobre a floresta, o folclore e superstições. Grande amigo de Pedrinho, foi 
ele quem ensinou a "pegar" um saci e colocá-lo dentro da garrafa. 
 
1. O que o Tio Barnabé sabe? 
 
________________________________________________________ 
 
2. De quem tio Barnabé é amigo? 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. O que tio Barnabé ensinou a Pedrinho? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
4. Cite outros personagens do Sítio do Pica-pau amarelo: 
 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/em-ficcao-cientifica-monteiro-lobato-imaginava-massiva-reacao-racista-ao-primeiro-presidente-negro-dos-eua.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/em-ficcao-cientifica-monteiro-lobato-imaginava-massiva-reacao-racista-ao-primeiro-presidente-negro-dos-eua.phtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dona_Benta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dona_Benta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supersti%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedrinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saci


_____________________________________________________________________________________ 
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Leia o texto: O Baile das Princesas de Clara Luiza Brito Nogueira da E.M.A.L.C.C 
 
 Era uma vez uma princesa chamada Sininho que era muito animada e que gostava de uma 
baguncinha. 
 Em um belo dia, ela teve a ideia de fazer um baile para quase todas as criaturas mágicas. 
 Fez convites e chamou quase todos do Reino Encantado. 
 Convidou Cinderela, Rapunzel, a Bela e a Fera, Ariel, Bela Adormecida, Malévola, Ana Elsa, a 
galera do Sítio do Pica pau amarelo, Chapeuzinho Vermelho e até o Lobo mau. 
 Mas bruxas, nem pensar. Ela não convidou nenhuma. 
 Todas as bruxas quando souberam do baile, ficaram revoltadíssimas e tentaram diversas formas 
de atrapalhar o baile, mas não tiveram nenhum sucesso. 
 Foi aí que uma certa bruxa muito esperta, conhecida por todos como Cuca, aquela do Sítio do Pica 
Pau Amarelo, ficou indignada porque todos do Sítio tinham sido convidados, menos ela. 
 Então ela teve uma grande ideia. 
 Disfarçou-se de princesa lagartixa do Reino das Paredes Encantadas, entrou no jipe de Dona 
Benta e chegou ao baile com a intenção de acabar com a festa de Sininho. 
 Mas quando chegou lá, ficou maravilhada com tudo [...]. Cuca ficou muito feliz e festejou com eles 
e acabou esquecendo de atrapalhar a festança, até que de repente sua fantasia de princesa caiu 
desmascarando sua cara de jacaré. 
 Ela ficou com medo de ser expulsa de lá, mas na verdade todos ficaram surpresos com a presença 
dela e até ficaram felizes por conhecer uma bruxa de verdade. 
 Afinal Cuca não era tão malvada assim e a presença dela deixou o baile ainda mais divertido. 

 
1. Quem resolveu fazer um baile? 
 
__________________________________________________________ 
 
2. Quem não foi convidado para o baile? 
 
__________________________________________________________ 
 
3. Qual o disfarce que a Cuca usou? 
 
__________________________________________________________ 
 

4. O que fizeram com a Cuca quando o disfarce dela caiu? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
5. Marque a alternativa correta: 
 
a) (    ) Sininho fez um baile e não convidou nenhuma criatura do mau. 

b) (    ) A Cuca era a convidada principal do baile de Sininho. 

c) (    ) Quando descobriram o disfarce da Cuca a expulsaram do baile. 

d) (    ) Cuca se disfarçou de Princesa Lagartixa para acabar com o baile de Sininho.  



 

6. Descubra o erro nas frases abaixo e reescreva-as corrigindo-as: 
 
a) A princesa Sininho era muito triste. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
b) As bruxas ficaram felizes quando souberam que não seriam convidadas para o baile. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
c) A presença da Cuca acabou com o baile. 
 
____________________________________________________________________________________  

 

7. As palavras a seguir estão no feminino, passe-as para o masculino: 
 
a) bruxa: _____________________________________________________ 
 
b) esperta: ___________________________________________________ 
 
c) aquela: ____________________________________________________ 
 
d) encantada: _________________________________________________ 
 
e) princesa: ___________________________________________________ 
 
 

8.  Veja estas imagens, na 1ª a menina está animada e na 2ª ela está desanimada. 

   

O que aconteceu com o sentido da palavra animado? 

 

(    ) as palavras animada e desanimada são sinônimos. 

(    ) as palavras animada e desanimada são antônimos. 

 

Complete as frases usando os antônimos das palavras entre parênteses: 
 
a) Fiquei _____________________________ a tarde toda (ocupado). 
 
b) Escrevi minha redação com ______________________________ (atenção). 
 
c) Natália deixa a cama ____________________________ (arrumada). 
 
d) Aquele menino é muito _____________________________ (ajeitado). 
 
Você usou S ou Z para escrever estas palavras? ________________________________________ 
 
 
9. Escreva por extenso as quantias indicadas: 
 
10 _______________________________                10 + 7 _______________________________ 
 
10 + 6 ____________________________                18 __________________________________ 
 
19 _______________________________       10 unidades __________________________ 
 



Você usou S ou Z para escrever estas palavras? _______________________________________ 
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 HORA DE ESCREVER: Agora que você conhece bem os personagens do Sítio do Pica Pau 

Amarelo, está na hora de escrever sua própria história. Use o pó do pirlimpimpim e se transporte 

para o Sítio ou use o pó para trazer os personagens do Sítio para cá, e escreva uma aventura bem 

interessante. CAPRICHE! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 


