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Prezado Aluno do 5º. Ano, Prezada Aluna do 5.º Ano, mais um caderno chega às suas mãos.

E é o seu último caderno de 2017. 

Puxa! Como passou rápido, não é mesmo? 

Aproveite para  rever o que você aprendeu durante o ano e para saber cada vez mais!

Vamos começar com um poema que virou música!
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Professor(a), aqui está o caderno do 4º bimestre, pensado com muito carinho para auxiliá-lo, de maneira agradável e produtiva,
em seu trabalho cotidiano. O foco é a compreensão e a interpretação de textos de diferentes gêneros. Escolhemos esse poema-
canção de Arnaldo Antunes para o início do bimestre. Sugerimos que leia, oralmente, o poema, tornando-se um modelo de
entonação e expressividade para os seus alunos. Fica a seu critério a apresentação do vídeo ou o mp3 da música, no início ou no
fim da aula, Acesse https://www.youtube.com/watch?v=auoOG--P3-U

AS ÁRVORES

As árvores são fáceis de achar

Ficam plantadas no chão

Mamam do sol pelas folhas

E pela terra

Também bebem água

Cantam no vento

E recebem a chuva de galhos abertos

Há as que dão frutas

E as que dão frutos

As de copa larga

E as que habitam esquilos

As que chovem depois da chuva

As cabeludas, as mais jovens mudas

As árvores ficam paradas

Uma a uma enfileiradas

Na alameda

Crescem pra cima como as pessoas

Mas nunca se deitam

O céu aceitam

Crescem como as pessoas

Mas não são soltas nos passos

São maiores, mas

Ocupam menos espaço

Árvore da vida

Árvore querida

Perdão pelo coração

Que eu desenhei em você

Com o nome do meu amor.

ANTUNES, Arnaldo. As coisas. Editora Iluminuras: São Paulo, 2000

1- O poeta usa uma linguagem divertida para falar sobre a árvore. Sublinhe, no poema, os versos que 

a comparam, claramente, aos seres humanos.

2- A que parte do corpo humano se relacionam os “galhos abertos”?

__________________________________________________________________________________

3- Agora, veja se você consegue descobrir, no texto, outras características e ações próprias de seres 

humanos:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4- Releia: “Mamam do sol pelas folhas / E pela terra / Também bebem água”. Como é possível isso? 

Parece até uma aula de Ciências!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5- O que o poeta quis dizer com “Crescem como as pessoas / Mas não são soltas nos passos” ?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6- Em “As cabeludas, as mais jovens mudas”, como podemos entender a palavra em destaque?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7- Envolva, no texto, os versos em que o eu do texto se dirige, com carinho, à árvore.

Ações: mamam, bebem água, cantam, choram.

Características: cabeludas, mudas. 

“Mudas” têm o sentido de “caladas, sem falar” e também significam “plantas ainda jovens”.

As árvores crescem como as pessoas, mas não andam, não saem do lugar.

As árvores recebem a energia do sol pelas folhas e retiram a água do solo pelas  raízes.

Os galhos abertos têm relação com os braços abertos.

Texto 1
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Texto 2

DOIS IRMÃOS

Lúcia Romeu

A árvore grande
tinha um galho especial
que era o balanço mais gostoso daquele quintal...
O menino queria pra
sempre, viver ali, naquela
árvore,
e convenceu a sua mãe,
que ele, menino,
era uma árvore também...
Olha só o que ele tem:
Ele tem raiz, dos cabelos...
Ele tem maçãs, do rosto...
E os olhos?
Duas jabuticabas...
Ah! Tem planta, do pé...
E tem batata da perna...
Menino engraçado esse...
Fruto criança que amadurece,
E que renova a natureza,
Enquanto cresce, cresce,
cresce
Menino!

BEDRAN, Bia. Quintal. Niterói Discos, 1992. 

Você sabia que, no dia 21 de setembro, comemora-se  

o Dia da Árvore? Dois dias antes do começo da 

primavera, a estação mais colorida do ano!

E você sabia que existem vários tipos de árvore?

Leia mais textos para descobrir!
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Texto 3

A letra da canção que você acabou de ler foi criada a partir de um poema de Arnaldo Antunes  para  o 

livro  As coisas. 

Esse livro foi ilustrado por sua filha que, na época, tinha apenas três anos de idade. 

Adaptado de Cartaz de divulgação. Rotary Club de Nova Iguaçu.
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1- Compare os textos 2 e 3 quanto ao tema / assunto. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

2- No texto 2, a quem o narrador se dirige em “Olha só o que ele tem:” ?

____________________________________________________________________________________________________________________

3- O menino do texto 2 queria muito viver naquela árvore.

a) Que motivo havia para esse desejo tão grande?

_______________________________________________________________________________________________________

b) E como o menino consegue convencer sua mãe?     

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

4- Que efeito de sentido tem a repetição nos versos “Ele tem raiz, dos cabelos... / Ele tem maçãs, do rosto... / Ah! Tem planta, do pé.../ E tem

batata da perna...”?

_____________________________________________________________________________________________________________________

5- O texto 3 é composto por linguagem verbal e não verbal. Que trecho, do texto verbal, é reforçado pela imagem? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

6- Além de árvores, o que mais os textos 1 e 2 têm em comum?

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

O narrador se dirige ao leitor.

A árvore tinha um galho especial que era o balanço mais gostoso daquele quintal.

Ele se compara a uma árvore: tem raiz dos cabelos, maçãs do rosto, tem olhos como duas jabuticabas, tem planta do pé e

batata da perna.

A repetição reforça a quantidade de partes do corpo que o menino tem em comum com a árvore.

“Campanha árvore do livro” ou “Colha um livro e plante cultura”.

Em ambos as árvores são comparadas a seres humanos.

O texto 2 é um poema sobre um menino que tem muito em comum com uma árvore. O texto 3 é um cartaz que incentiva a doação de

livros.
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1- Observe o tipo de balão que aparece nos quadrinhos.

O que ele indica?

_______________________________________________________________________

2- Releia os quadrinhos 2, 3 e 4: “Menos uma... menos outra. Menos duas!”

a) Em que o passarinho está pensando?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) Como você soube disso, se o nome do que ele pensou não está nos balões?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3- Que efeito de sentido causam os diferentes sinais de pontuação usados nos balões?

Como devem ser lidas, oralmente, essas frases?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4- Por que o passarinho chamou a árvore de “árvore de apartamentos”?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

As reticências expressam a constatação inicial, deixando, no ar, a ideia de que

ainda haveria outras árvores derrubadas. O ponto finaliza outra constatação. E

a exclamação completa a indignação e a tristeza do passarinho. Professor(a),

sugerimos que convide alguns alunos para fazer a leitura expressiva oral.

Indica que o personagem está pensando.

Ele  está pensando nas árvores que foram derrubadas.

Podemos perceber pelas imagens dos tocos das árvores.

Porque é uma árvore com muitos galhos, onde se veem vários ninhos.

No último quadrinho. A expressão “árvore de apartamentos”, faz uma analogia aos edifícios construídos pelo homem.

1

2 3

4 5

6 7

Texto 4

CAULOS. Vida de Passarinho – L&PM Editores – 2005 – 5a. Edição

5- Onde está o humor/a crítica da historinha?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
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1- Os balõezinhos dos quadrinhos 2, 3, 4 e 5 são diferentes dos da história anterior. De que tipo

são?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2- Observe que o passarinho começa a sua fala citando o nome do poeta que escreveu

“Canção do Exílio”. As falas, na maioria dos quadrinhos, estão entre aspas. Por quê?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3- O quadrinho 4 apresenta o passarinho com uma expressão facial bem diferente.

a) O que demonstra essa expressão?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Por que o formato do balão é diferente?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Estão entre aspas porque fazem parte de uma citação, isto é, são uma transcrição fiel do

que já foi dito ou escrito por alguém. No caso, o poeta Gonçalves Dias.

Um poeta brasileiro, do século XIX, Gonçalves Dias, escreveu um poema que fala sobre as belezas do nosso país.

Leia, com seus colegas, as duas primeiras estrofes:  

Canção do Exílio 

Gonçalves Dias

"Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

http://www.dominiopublico.gov.br

Esse poema, escrito quando o poeta estava em Portugal, ficou muito conhecido e muitos outros autores produziram obras a partir dele,

como, por exemplo, a historinha abaixo:

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.(...)
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Aqui, são balões de fala do personagem. Na história anterior, são balões de

pensamento.

Ele está olhando para cima. Sua boca parece sorridente. Ele mencionou um verso que

fala de amor (“mais amores”).

Porque o formato de coração reforça o sentimento de amor.

Texto 5
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4- Por que o passarinho diz que aquela era a palmeira?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5- Qual a finalidade desses 2 textos em quadrinhos?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Texto 6

1- Segundo o texto, por que não se plantavam árvores no

Marrocos?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

O verbo está no passado porque a palmeira foi cortada: não

existe mais.

Ninguém se animava a plantá-las porque demorariam muito a

crescer e a dar sombra.

Agora, veja, no próximo texto,  que atitude 

interessante! 

Será que você também teria essa ideia?!...

Os 2 textos chamam a nossa atenção, de modo bem-humorado,

para o problema do desmatamento.

2- Em que o embaixador estava pensando quando respondeu

“Podemos começar a plantá-las agora...”?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3- Qual é a sua opinião sobre a atitude do embaixador? Por que você

acha isso? Converse com os seus colegas e com seu(sua)

Professor(a).

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Agora, leia a tirinha:

Ele pensou nas pessoas que, dali a 30 anos, poderiam

aproveitar a sombra.

Professor(a), espera-se que os alunos entendam que o

embaixador não pensou em si próprio, mas, sim, nas próximas

gerações, que iriam aproveitar a sombra das árvores. Que tal,

nesse momento, uma Roda de Conversa?

A atitude do personagem da tirinha é semelhante à atitude do

embaixador? Explique. Transcreva uma passagem do texto 6 que

justifique a sua resposta.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Certo embaixador inglês, ao chegar ao Marrocos, se

espantou com a ausência de árvores e obteve como resposta a

seu assombro a informação de que, no deserto, as árvores

demorariam pelo menos trinta anos para dar sombra.

– Ótimo, disse o embaixador. Podemos começar a plantá-

las agora...

Livro de Ciências do Telecurso FRM

Glossário:

embaixador - representante de um governo ou Estado, junto de outro Estado

ou governo;

Marrocos - país localizado na África.

Sim.O embaixador e o menino pensam no benefício que a árvore

trará no futuro. “ – Ótimo, disse o embaixador. Podemos começar a

plantá-las agora...”
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O CARVALHO E O JUNCO

Na beirada de um riacho, espalhava-se um carvalho.

Forte, belo, majestoso, da raiz até o galho.

Bem pertinho ali crescia um caniço, um mato à-toa

Era um junco muito fino, a fraqueza era em pessoa.

Lá na sombra do carvalho, pobre junco assim vivia.

Nada tinha pra fazer e era isso que fazia.

“Que matinho mais sem jeito!”, disse orgulhoso o carvalho.

“Não tem flor e nem tem fruto, não tem folhas, nem tem

galho!”

“Mil perdões se eu lhe incomodo e perturbo sua altivez.

Não sou mato, sou um junco...”, respondeu com timidez.

“Isso pra mim é o mesmo, se é capim, se é junco ou grama.

Pois eu vivo aqui em cima, você não: vive na lama!”

“Eu lhe peço mil desculpas por ser tão inferior.

Nem pra todos é possível nascer tão grande senhor...”

“Olhe, eu digo que dá pena ver um junco fraco assim.

Tão feioso, tão pelado, tão estranho isso é pra mim!”

O matinho ficou triste, até mesmo se ofendeu,

e, olhando para cima, decidido respondeu:

“Não estranhe a natureza, que não faz nada por mal.

Nela tudo tem valor, mas nem sempre é tudo igual...”

Foi aí que uma aragem, um ventinho passageiro,

soprou leve pelos campos, bem fresquinho, bem ligeiro.

O carvalho, lá em cima, nem prestou muita atenção,

mas o junco, coitadinho, viu-se em má situação.

Fraco e fino como era, pelo vento era dobrado,

arrastava-se no chão e tombava para o lado. 

“Ui, carvalho, me acuda, se não for muito trabalho!”

Lá do alto só se ouvia a risada do carvalho:

“Ah, ah, ah! E a natureza? Fez o vento para quê?

Ah, pois se ela nunca erra, errou quando fez você!”

Muito triste estava o junco quando a tal brisa passou

e ficou bem caladinho depois que se endireitou.

E o tempo foi passando lá na beira do riacho,

com o junco e o carvalho, um por cima, outro por baixo.

Tem mais árvore neste caderno!! Como precisamos delas para viver!!!

Leia esta versão nova de uma fábula de Esopo e perceba que ensinamento!!!

Texto 8

Sugerimos a leitura individual, coletiva ou dramatizada: um aluno será o carvalho; outro, o junco, e, um terceiro, o narrador.

Continua
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Mas um dia, de repente, veio um vento furioso.

Um tufão logo seguido de um  barulho pavoroso!

Todo bicho correu logo, percebendo o perigo.

Qualquer canto protegido serviria como abrigo.

Lá na copa do carvalho, até mesmo os passarinhos

resolveram ir embora e deixaram os seus ninhos.

Vai que o junco, tão fraquinho, contra a força do tufão

resistir não poderia e dobrou-se rente ao chão.

O carvalho, no entanto, não poderia se dobrar.

Resistiu com toda a força, agarrando-se ao lugar.

Mas o vento era  demais e ele não aguentou.

O tufão forçou sua copa e na terra o derrubou!

Quando tudo se acalmou, foi a vez de o junco ver

que o enorme do carvalho nunca mais ia se erguer.

“Ainda bem que sou fraquinho!”, disse o junco, aliviado.

Se eu fosse como ele, já estaria derrubado!”

BANDEIRA, Pedro. Fábulas palpitadas. São Paulo: Moderna, 2007.

1- Você consegue deduzir o significado de majestoso? Essa palavra se parece

com uma outra que você conhece...

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2- O junco “Nada tinha pra fazer e era isso que fazia.” A que se refere a palavra

em negrito? Que sentido tem essa palavra no verso?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3- Na fala do carvalho “Pois eu vivo aqui em cima, você não: vive na lama!”,

qual a função dos dois pontos?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4- Agora, experimente substituir os dois pontos por uma vírgula e, depois, por

um ponto. Leia com os seus colegas e observe se mudou o sentido. Tente

também um ponto de exclamação.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5- Vamos mexer mais uma vez na pontuação do trecho anterior! Veja o que

acontece se você ler o trecho ignorando os dois pontos. Escreva o que você

descobriu.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Professor(a), sugerimos que você estimule a associação: a palavra

lembra majestade. Majestoso significa “que tem porte, imponente,

grandioso.”

Refere-se à falta do que fazer do junco. O sentido é o de que o junco

tinha uma existência praticamente inútil.

Os dois pontos indicam que haverá uma explicação, um complemento.

Você gostou da história? 

Quantos ensinamentos!!!

Professor(a), substitua os dois pontos e faça a leitura expressiva oral,

para que a turma perceba que a entonação muda, mas não o sentido.

Atividades de leitura dramatizada auxiliam na compreensão do uso

dos sinais de pontuação e, como consequência direta, na compreensão

e interpretação dos textos.

Professor(a), aqui os alunos devem perceber que a falta dos dois

pontos mudou completamente o sentido. Sugerimos que explique a

eles que é isso que muitas vezes acontece quando lemos sem respeitar

os sinais de pontuação.
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Estamos falando de meio ambiente e o próximo texto trata de um tema muito importante: lixo. O gráfico mostra a quantidade de

municípios brasileiros que fazem a coleta seletiva. Após a leitura do gráfico, responda:

1- Qual é o título do gráfico?

___________________________________________________________________

2- Em que ano se inicia e em que ano termina o estudo apresentado no gráfico?

___________________________________________________________________

3- A que conclusão chegamos, analisando o gráfico?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

O estudo tem início em 1994 e termina em 2010.

O titulo do gráfico é EVOLUÇÃO DA COLETA SELETIVA NO BRASIL.

Que aumentou, significativamente, o número de municípios que realizam a

coleta seletiva de lixo.

Professor (a), sugerimos que explore, com os alunos,  os dados contidos no gráfico.

Pedro Bandeira termina assim sua fábula:

E lá vem palpite!
Mais uma vez nosso Esopo, pra nos dar tanto prazer,
Criou uma bela história, pro mais fraco defender.
Vamos pensar sobre isso e aprender esta lição:
Só é bom ser grande e forte, conforme a ocasião...
Tem horas que ser grandão pode ser mesmo nocivo,
pois, em certas trapalhadas, o tamanho é relativo!

Que tal você criar um final feliz para essa fábula? Afinal, as fábulas também podem ter

um final feliz!! Combine com seu(sua) Professor(a) como será essa escrita. Não precisa

rimar. Se desejar, convide um colega para realizar a atividade com você. Continue, a partir

do pedido de ajuda do junco:

“Ui, carvalho, me acuda, se não for muito trabalho!

Lá do alto só se ouvia a risada do carvalho:”

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

COLETA SELETIVA - É a atividade de separar o lixo para que ele seja enviado para reciclagem. Separar o lixo é não misturar os materiais que

podem ser reaproveitados ou reciclados (geralmente plásticos, vidros, papéis, metais) com o resto do lixo (restos de alimentos, papéis sujos,

lixo do banheiro). A coleta seletiva tanto pode ser realizada por uma pessoa sozinha, que esteja preocupada com a quantidade de lixo que

estamos gerando (desde que ela planeje, com antecedência, para onde vai encaminhar o material separado), quanto por um grupo de pessoas

(condomínio, escola, cidade etc.). Organizar um programa de coleta seletiva não é tão complicado, MAS EXIGE PLANEJAMENTO

CUIDADOSO.
Adaptado de Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente (www.institutogea.org.br) 

Texto 9

Professor(a), sugerimos que combine com os alunos a forma de escrita desse

novo final: poema ou prosa? Sugerimos ainda uma Roda de Conversa,

oportunidade para se tratar de valores universais.

É preciso aprender a ler gráficos. Eles trazem informações interessantes. Vamos ler alguns?

http://www.institutogea.org.br/
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1- O que significam os números apresentados na coluna (vertical)?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2- E os números na linha (horizontal)?

_________________________________________________________

3- A partir do título do gráfico, responda:

a) Quantos km² da Amazônia foram desmatados em 2003?  

__________________________________________________________

b) Em que ano a destruição foi maior?  

__________________________________________________________

c)  O que você pode observar entre 2001 e 2004? 

__________________________________________________________

d)  E entre 2004 e 2007, o que aconteceu? 

__________________________________________________________

Os números indicam a área destruída, em quilômetros quadrados.

Esses números indicam em que anos foi realizada a pesquisa.

25 000.

2004.

A área desmatada aumentou  nesse período.

O ritmo do desmatamento  diminuiu.

Observe que as informações deste gráfico estão dispostas de

uma forma diferente da dos gráficos anteriores. Leia, com

atenção, as legendas. Atente para o tamanho de cada área

colorida e responda:

1- Que país é o maior produtor de bananas?

__________________________________________________

2- Em que posição se encontra o Brasil?

__________________________________________________

3- Que país ocupa a 6.ª posição?

__________________________________________________
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A  Índia.

Em 5.º lugar.

A Indonésia.

Texto 11

28,1%

7,0%
6,9%

5,8%

10,1%

8,6%

PRODUÇÃO DE BANANAS NO MUNDO

Índia

Equador

Brasil

Indonésia

China

Filipinas

ÁREA DESMATADA ANUALMENTE NA AMAZÔNIA

Texto 10
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1- O que mostra a charge?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2- Que texto é aquele, na placa? Para que serve?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3- Quem poderia ter escrito o texto da placa?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

4- Em que você se baseou para responder à questão anterior?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

5- Que informação possível o autor da placa nos traz, quando pede que o procurem “na penúltima árvore em pé, no desmatamento ao lado”?

_____________________________________________________________________________________________________________________

6- Após a leitura do texto, reflita: o autor da placa vai conseguir vender, rapidamente, a sua casa? Por quê?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

7- Neste caderno, três aves enfrentam problemas de habitação: na charge desta página, no texto Vida de Passarinho e nos versos de O

carvalho e o junco: “Lá na copa do carvalho, até mesmo os passarinhos / resolveram ir embora e deixaram os seus ninhos.”

O que causou os problemas em cada história?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

A charge mostra árvores derrubadas, tocos de árvores e um

ninho. Há também uma placa.

O texto é um anúncio de venda. Serve para anunciar um

produto ou um serviço.

Provavelmente, o passarinho, dono do ninho.

A presença do ninho vazio é um indício de que seu dono

colocou a casa à venda.

Que há somente duas árvores sobreviventes.

Professor(a), espera-se que os alunos infiram ser pouco provável que alguém se interesse por um ninho localizado numa área

desmatada.

Em “Vida de Passarinho”, o desmatamento é a causa da falta de lugar para fazer ninhos. Em “O carvalho e o junco”, o tufão que

se aproximava. Na charge, o ninho foi derrubado, junto com a árvore, por conta do desmatamento.

Texto 12
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1- Calvin e seu tigre Haroldo têm um encontro nada

agradável em seu passeio. O que o menino quis dizer no 2º.

quadrinho?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

2- Observe a expressão corporal e a facial de Calvin, no 4º. 

quadrinho. O que elas indicam?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3- E, no quadrinho 5, que sentimento ele expressa com

aquela carinha?

_________________________________________________

4- O que você pode dizer sobre o sentimento de Haroldo, o 

tigre,  no 6.º quadrinho? Por que ele se sente assim?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

5- O que significam as linhas acima do Calvin no quadrinho 8?

___________________________________________________________________________________________________________________

6- Como você explica a atitude de Calvin, no penúltimo quadrinho, e sua fala na  última cena?

___________________________________________________________________________________________________________________

Oba, olha o Calvin aqui de novo!!!  Dessa vez ele nos dá uma lição!!
Texto 13

Calvin quis dizer que a sujeira que deixamos afeta nosso

planeta de tal forma que, no futuro, essas marcas ainda

estarão aqui. Assim, os futuros habitantes vão conhecer

nossos hábitos, nossa falta de cuidado com o planeta.

Indicam que o garoto está muito irritado, revoltado contra

as pessoas que espalham lixo e poluem o planeta.

Calvin está sentindo repulsa, aversão.

Ele se orgulha de não ser humano, pois os animais,

diferentemente dos seres humanos, não poluem, não

destroem a natureza.

São linhas de movimento e significam que ele está se mexendo para tirar a camisa.

´

WATERSON, Bill. Os dez anos de Calvin e Haroldo. São Paulo: Best News, 1996.

Calvin deseja se assemelhar a um animal. Para isso, despe-se de sua condição de humano (tira a roupa) e segue com seu amigo tigre.
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VÓ CAIU NA PISCINA

Noite na casa da serra, a luz apagou. Entra o garoto:

– Pai, vó caiu na piscina.

– Tudo bem, filho.

O garoto insiste:

– Escutou o que eu falei, pai?

– Escutei, e daí? Tudo bem.

– Cê não vai lá?

– Não estou com vontade de cair na piscina.

– Mas ela tá lá...

– Eu sei, você já me contou. (...)

– Tá escuro, pai.

– Assim até é melhor.(...) Daqui a pouco a luz volta. Se não

voltar, dá no mesmo. Pede à sua mãe pra acender a vela na sala.

Eu fico aqui mesmo, sossegado.

– Pai...

– Meu filho, vá dormir. É melhor você deitar logo. Amanhã

cedinho a gente volta pro Rio, e você custa a acordar. Não quero

atrasar a descida por sua causa.

– Vó tá com uma vela.

– Pois então? Tudo bem. Depois ela acende.

– Já tá acesa.

– Se está acesa, não tem problema. Quando ela sair da piscina,

pega a vela e volta direitinho pra casa. Não vai errar o caminho, a

distância é pequena, você sabe muito bem que sua avó não precisa

de guia.

– Por quê cê não acredita no que eu digo?

– Como não acredito? Acredito sim.

– Cê não tá acreditando.

– Você falou que a sua avó caiu na piscina, eu acreditei e disse:

tudo bem. Que é que você queria que eu dissesse?

– Não, pai, cê não acreditou ni mim.

– Ah, você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei.

Quantas vezes você quer que eu diga isso? Ou você acha que estou

dizendo que acreditei, mas estou mentindo? Fique sabendo que seu pai

não gosta de mentir.

– Não te chamei de mentiroso.

– Não chamou, mas está duvidando de mim. Bem, não vamos

discutir por causa de uma bobagem. Sua avó caiu na piscina, e daí? É

um direito dela. Não tem nada de extraordinário cair na piscina. Eu só

não caio porque estou meio resfriado.

– Ô, pai, cê é de morte!

O garoto sai, desolado. Aquele velho não compreende mesmo nada.

Daí a pouco chega a mãe:

– Eduardo, você sabe que dona Marieta caiu na piscina?

– Até você Fátima? Não chega o Nelsinho vir com essa ladainha?

– Eduardo, está escuro que nem breu, sua mãe tropeçou,

escorregou e foi parar dentro da piscina, ouviu? Está com a vela acesa

na mão, pedindo para que tirem ela de lá, Eduardo! Não pode sair

sozinha, está com a roupa encharcada, pesando muito, e se você não

for depressa, ela vai ter uma coisa! Ela morre, Eduardo!

– Como? Por que ele não me disse isto? Ele falou apenas que ela

tinha caído na piscina, não explicou que ela tinha tropeçado,

escorregado e caído!

Saiu correndo, nem esperou a vela, tropeçou, quase que ia parar

também dentro d’água.

– Mamãe, me desculpe! O menino não me disse nada direito. Falou

que a senhora caiu na piscina. Eu pensei que a senhora estava se

banhando.

– Está bem, Eduardo – disse dona Marieta, safando-se da água pela

mão do filho, e sempre empunhando a vela que conseguira manter

acesa. – Mas de outra vez você vai prestar mais atenção no sentido

dos verbos, ouviu? Nelsinho falou direito, você é que teve um acesso

de burrice, meu filho!
Adaptado de ANDRADE, Carlos Drummond de. Rick e a girafa. São Paulo, Ática, 2002.

Agora vamos ler uma história engraçada!
Professor(a), o texto se presta a uma leitura dramatizada. Peça aos alunos que anotem quem disse o

quê, no diálogo, e percebam a necessidade dos sinais de pontuação como recursos expressivos.

Explore o uso das reticências, exclamações e interrogações. Em Para gostar de ler vol 1, da Ed. Ática,

há outras crônicas divertidas para essa faixa etária.Texto 14
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1- O primeiro parágrafo tem o objetivo de localizar os fatos da história para o leitor. Que informações sobre tempo e lugar são registradas ali?

____________________________________________________________________________________________________________________

2- Antes mesmo de ler, você, leitor, pode perceber que o texto é construído em forma de diálogo. Que característica da pontuação permite que

você chegue a essa conclusão?

____________________________________________________________________________________________________________________

3- Você já sabe que toda narrativa possui um conflito gerador, isto é, um fato que faz a história acontecer. Qual o conflito gerador dessa história?

____________________________________________________________________________________________________________________

4- Que atitude o leitor espera que o pai tenha ao ser informado, pelo menino, sobre a queda da avó?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

5- Essa atitude se confirma no texto? Que fala do pai demonstra que ele não está preocupado?
_________________________________________________________________________________________________________________________________

6- Em “– Mas ela tá lá...”

a) A que lugar a palavra destacada se refere? ____________________________________________________________________________

b) Que sentimento do menino é reforçado pelo emprego das reticências? ________________________________________________________

7- Em “– Tá escuro, pai.” , que informação comprova essa fala do menino?

_____________________________________________________________________________________________________________________

8- Releia: “– Ah, você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei. Quantas vezes você quer que eu diga isso? “

A que fato se refere a palavra destacada?

_____________________________________________________________________________________________________________________

9- Que informações dadas pela mãe finalmente convenceram o pai de que a vó precisava de ajuda?

_____________________________________________________________________________________________________________________

10- O menino emprega em sua fala uma linguagem com muitas abreviações de palavras. Copie do texto dois exemplos.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Era noite e a casa ficava na serra.

Sentimento de angústia, de aflição.

Refere-se à piscina.

O emprego dos travessões para representar a fala dos personagens.

A avó ter caído na piscina.

Não. “– Escutei, e daí? Tudo bem.”

O leitor espera que o pai vá imediatamente ajudar a avó.

As informações de que a vó tinha tropeçado, escorregado e caído na piscina.

“Noite na casa da serra, a luz apagou.”

Refere-se o fato de o pai ter dito que acreditava no menino.

“– Cê não tá acreditando.” “– Já tá acesa.” “– Não, pai, cê não acreditou ni mim.” entre outros. Professor(a), explique aos alunos

que esse tipo de linguagem é bastante adequado por se tratar da fala de um personagem e marcar o uso informal.
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11- O verbo “cair” pode ter dois sentidos. Explique o sentido que

a) o menino utilizou: __________________________________________________________________________________________________

b) o pai entendeu: ________________________________________________________________________________________________

12- Somente no final da história o leitor entende a causa de o pai não ter ido ajudar a avó.

a) Que fala do pai apresenta o motivo da confusão? 

___________________________________________________________________________________________________________________

b) Que fala da avó confirma este motivo?

___________________________________________________________________________________________________________________

“– Eu pensei que a senhora estava se banhando.”

“– Mas de outra vez você vai prestar mais atenção no sentido dos verbos, ouviu?”

ter uma queda na piscina; escorregar e cair sem querer.

tomar banho de piscina.

Almoço em família

O filho tenta falar com o pai durante a refeição:
─ Pai, você...
─ Quieto, Dudu! Você sabe que não se deve falar à mesa.
─ Mas pai, você tem...
─ Não ouviu sua mãe, Dudu? Quando acabar de comer, você fala.
A refeição continua em silêncio. Dudu começa a sorrir cada vez mais.
Depois de engolir a última folha de alface, o pai de Dudu pergunta:
─ E então, o que é que você tinha para me dizer de tão urgente?
─ Ah! Agora é tarde! – diz Dudu, ainda com um sorriso maroto no rosto.
─ Eu queria avisar a você que tinha uma lagarta na sua salada!

LELARGE, Fabrice. 365 piadas para crianças a partir dos 7 anos. Barueri, São Paulo:

Girassol, 2006.

Agora leia este pequeno texto! 1- Que texto é esse?
_________________________________________________________________

2- Qual a sua finalidade?
________________________________________________________________

3- De quem é a fala “─ Quieto,  Dudu! Você sabe que não se deve falar à mesa.”
________________________________________________________________

4- Onde está o humor do texto?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5- O que o texto Almoço em família tem em comum com Vó caiu na piscina?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ambos são diálogos nos quais um filho tenta explicar algo

para o pai, mas não é compreendido, o que provoca humor.

Da mãe do menino.

Divertir, provocar humor.

Uma piada.

O humor está no fato de o menino tentar avisar o pai sobre a

lagarta na salada, mas ser interrompido a todo instante.

Você já deve ter passado por uma situação parecida com a de Nelsinho, em que

alguém não entendeu o que você queria explicar ou você foi mal interpretado.

Conte como foi, quem estava com você e onde se passou o ocorrido.

Escolha um título interessante, que faça os leitores terem vontade de ler seu texto.

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Texto 15

Professor(a), sugerimos

que promova a revisão dos

textos em duplas.
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Você vai curtir esse conto de fadas em quadrinhos!

Professor(a), a leitura de histórias em quadrinhos costuma ser prazerosa, pelas características

próprias do gênero. A linguagem não verbal e os recursos utilizados enriquecem a habilidade de

leitura de imagens e a percepção de detalhes que constituem partes integrantes da história. A leitura

dramatizada é sempre bem-vinda, pois proporciona aos alunos o prazer de vivenciar a história, criar

vida, na pele dos personagens, além de oferecer oportunidades de exercitar ritmo, expressividade e

melhor compreensão do uso dos sinais de pontuação.

Texto 16

1

2 3

ERA uma vez 12 lindas princesas,

que dormiam em 12 lindas camas,

em um lindo quarto,

que todas as noites era

fechado e trancado.

Mesmo assim,
a cada manhã, seus

sapatos amanheciam

gastos, como se elas 

tivessem saído e 

dançado a 

noite inteira.

O rei anunciou que 

quem conseguisse 

resolver aquele 

mistério poderia se 

casar com a princesa 

que escolhesse.

Mas quem tentasse e falhasse

seria condenado à morte

(O que aconteceu 

com muitos príncipes.)

4

65

7

Vou ao castelo!

Espero desvendar 
o mistério das 
princesas e seus 

sapatos.

Sempre gostei de 
um bom enigma!

Como você é 
corajoso e gentil!

Então, ouça bem, não beba 
nem um gole do vinho que 

as princesas lhe 
oferecerem...

... E, quando elas 
forem verificar, 
finja que está 
dormindo.
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8
9

10

11

12

13 14 15

16

17

18

Até que este aí não 
parece tão mau...

Bem, ele não é muito 
inteligente!

Agora que o sonífero o 
derrubou, jamais 

descobrirá nosso segredo!

Ei! Alguém pisou na   
minha saia!

Não seja boba.
Não há ninguém 

aqui além de   
nós!

Alguém ouviu 
isso?

Você está 
imaginando 

coisas!

O jovem foi recebido

no palácio com

cortesia e lhe deram

uma cama em

um aposento

externo colado

ao quarto das

princesas
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19

20

21 22

Dentro do estranho palácio havia um magnífico salão de 

baile dourado, e os príncipes e princesas dançavam

e rodopiavam,

até as primeiras horas da manhã,

quando seus sapatos já estavam bem gastos!

Como prova de sua visita,

o aventureiro roubou um cálice dourado

e o escondeu entre as dobras do seu manto.
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DUFFY, Chris (org). Contos de fadas em quadrinhos. Rio de Janeiro: Galera Record, 2015.

23
24

25

26

27

28

29

30 31

32

E ENTÃO?

Por que os sapatos 
das minhas filhas 

estão sempre 
destroçados a cada 

amanhã?

MUITO BEM,
meu jovem!

Agora, a questão é...

Humm...

Na manhã seguinte,

o rei chamou o aventureiro 

à sua presença.

Nesse momento, houve uma grande

celebração, e todos comeram e beberam 

e dançaram (e como dançaram!),

Até que todos os sapatos do reino 

ficassem bem gastos!

O aventureiro contou tudo. Falou do alçapão,
dos barcos, dos príncipes e do palácio repleto
de música.
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Agora que você já leu e se divertiu com a história, é hora de saber o

que descobriu sobre esse mistério!

1- “Era uma vez 12 lindas princesas, 12 lindas camas, um lindo

quarto...”

Que efeito de sentido tem a repetição de lindo?

________________________________________________________

2- “O rei anunciou que quem conseguisse resolver aquele mistério

poderia se casar com a princesa que escolhesse.” A que se refere a

expressão em negrito?

________________________________________________________

________________________________________________________

3- Releia: “Mas quem tentasse e falhasse seria condenado à morte.

(O que aconteceu a muitos príncipes.)”

a) Qual o efeito de sentido dos parênteses?

________________________________________________________

b) E “o que aconteceu a muitos príncipes”?

________________________________________________________

4- Um jovem aventureiro que passava pelo reino ajudou uma

velhinha.

a) Que recomendações ele ouviu dela?

________________________________________________________

________________________________________________________

b) Que presente ela lhe ofereceu em agradecimento?

________________________________________________________

5- “O jovem foi recebido no palácio com cortesia (...)”.

O que significa, no texto, a expressão em negrito?

________________________________________________________

6- Seguir as recomendações da velhinha gerou uma consequência. 

Qual?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

7- Na cena 11, o que você imagina que as moças poderiam estar

falando?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8- A sequência das cenas 13, 14 e 15 revela que detalhe importante da 

história?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

9- O jovem caminha invisível, seguindo as moças. Que descuidos

quase revelam a sua presença?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

10- Na cena 19, que sentimento a expressão facial das moças revela?

_________________________________________________________

11- Quem são os personagens da cena 20? Em que você se baseou 

para responder?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

12- Na cena 21, que sentido tem a fala “Ufa!”, do barqueiro?

_________________________________________________________

13- Na cena 22, você, leitor, fica conhecendo o segredo das 12

princesas. Conte, com suas palavras, esse segredo.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Reforçar a ideia da beleza de tudo o que havia ali. 

A expressão se refere ao fato de os sapatos das princesas

amanhecerem gastos todos os dias.

Explicar, acrescentar mais informações. 

Foram condenados à morte.

Que não bebesse o vinho oferecido pelas moças e que fingisse estar 

dormindo.

Um manto que o deixava invisível.

Com gentileza,  com educação.

Receber um presente muito útil, o manto da invisibilidade.

Revela a passagem secreta no quarto das princesas, pela qual elas

saíam à noite.

Professor(a), espera-se que os alunos compreendam a sensação de

liberdade vivida pelas moças e a expressem em suas falas.

Ele pisa na saia de uma das princesas e quebra um galhinho seco.

Alegria, por terem chegado a seu destino.

São príncipes. Professor(a), a imagem dos 12 jovens sorridentes à

espera das moças nos faz crer que sejam príncipes, o que se confirma

no quadrinho 22.

Revela o esforço que ele faz ao remar. Professor(a), comparar com o

“ufa” que expressa alívio.

Professor(a), os alunos devem escrever sobre o baile e a dança até o

amanhecer, os sapatos gastos e o cálice escondido pelo jovem.
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14- Qual a importância do cálice dourado no momento em que o jovem 

contava tudo para o rei?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15- Que sentimento está expresso no rosto do jovem, na cena 28?

_________________________________________________________

16- Por que os rabichos dos balões das cenas 25,  28 e 29 estão 

apontando para fora do quadrinho? De quem são essas falas?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

17- Que efeito de sentido tem a fala, em letras maiores, na cena 29?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

18- A cena 30 apresenta a reação do jovem à pergunta do rei. A

linguagem verbal e a não verbal indicam que sentimento do

personagem?

_________________________________________________________   

19- Qual foi o desfecho da história? Conte com suas palavras.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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A história que você leu 

está neste livro aqui. Será 

que a  Sala de Leitura  tem 

esse livro?...

O cálice era a única comprovação de que o jovem falava a verdade. 

Satisfação, alívio, sensação de  dever cumprido.

Os rabichos apontam para fora porque representam o rei, que  está fora 

da cena.

A mão na cabeça e o “Humm...” expressam a dúvida do rapaz.

Indica que o personagem, no caso, o rei, está falando em voz alta.

Uma das princesas decidiu se casar com o rapaz. Houve uma grande

festa, com muita comida e bebida. Todos dançaram muito, até gastar

os sapatos.
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E por falar em sapatos...

1- Que texto é esse?

______________________________________________________

2- Qual a sua finalidade?

______________________________________________________

3- Que relação existe entre as imagens?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4- Você observou que não há linguagem verbal? Imagine e escreva

um texto bem criativo para completar essa imagem. Se desejar,

convide um colega para realizar a atividade com você. Depois, leia

para a turma.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Texto 17

Uma propaganda.

Professor(a), a imagem reproduz uma prateleira que expõe vários tênis. Posicionar

um tênis de uma determinada marca junto a tartarugas, que representam outras

marcas de tênis, transmite a ideia de que apenas aquela marca tem o poder de

tornar veloz o seu dono.

Divulgar uma marca de  tênis.

Professor(a), auxilie seus alunos a inferir as qualidades de um calçado apropriado

para a prática de esportes. Leve para sua sala de aula, como exemplos, slogans

que exaltem as qualidades de produtos diversos.
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CAPÍTULO SEIS

Onde Tistu recebe uma lição de jardim e descobre, ao mesmo tempo, que possui polegar verde.    

Tistu pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim.

Era a primeira experiência do novo sistema. O Sr. Papai havia julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal

de contas, é uma lição de terra, essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim com que os

animais se alimentam, até ficarem bastante gordos para serem comidos... (...)

O jardineiro Bigode era um velho macambúzio, de pouca conversa, e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta,

cor de neve, brotava-lhe entre o nariz e a boca.

Como descrever os bigodes de Bigode? Uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava

de pá ao ombro, era um verdadeiro espetáculo: pareciam duas chamas que lhe saíssem do nariz para queimar-lhe as

orelhas.

Professor (a), 

sugerimos 

que  propicie 

uma 

discussão 

com os 

alunos a 

respeito da 

ideia principal 

do texto. Que 

tal uma Roda 

de Conversa?

Neste texto, também a natureza está presente, assim como a amizade... Gente que se preocupa com o

verde... E até gente que tem dedo verde!

O que seria “uma lição de jardim”? E como alguém pode ter um dedo verde? Vamos descobrir,

lendo um capítulo do livro O Menino do Dedo Verde.

Tistu bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo.

— Bom dia, Sr. Bigode — disse Tistu, tirando o chapéu.

— Ah! Você já chegou... Vamos ver do que é capaz. Está vendo este monte de terra e estes vasos? Você vai encher os

vasos de terra e enfiar o polegar, bem no meio, para fazer um buraco. Depois, ponha tudo em fila, ao longo do muro. Então a

gente coloca nos buracos as sementes que quiser. (...)

Bigode era o senhor daquele recinto. Quando Dona Mamãe, aos domingos, trazia as amigas para ver a estufa, ele

postava-se à porta, de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de enxada. [...]

Tistu, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa: esse trabalho não lhe dava sono. Ao

contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. [...]

Enquanto Tistu prosseguia o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tistu descobriu aquele

dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas: ele conversava com as flores.

Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma touceira, já não

há voz que chegue para distribuir "Boa noite, meu senhor!" ou "Bom apetite, minha senhora!" ou "Saúde!" quando alguém

espirra, — todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem: "Como ele é bem-educado!“

Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma.

Professor (a), 

como o texto é 

longo, 

sugerimos que  

trabalhe cada 

parágrafo,  

aproveitando, 

gradativamente,  

as expressões 

presentes em 

cada um deles, 

auxiliando o 

aluno a entrar no 

texto. Você pode 

propor 

antecipações e 

analisar os 

recursos  

linguísticos. 

Texto 18
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— Então, rosa-chá, sempre fazendo das suas! Guarda os botões escondidos para fazê-los abrir quando ninguém espera... E você,

trepadeira, está pensando que é a rainha da montanha, querendo fugir pelo alto dos caixilhos... Veja se isso são modos!

Em seguida, virou-se para Tistu e gritou-lhe de longe:

— Então, é para hoje ou para amanhã?

— Um pouco de paciência, Professor (a)! Só faltam três vasos — respondeu Tistu.

Apressou-se em terminar e foi ao encontro de Bigode, na outra ponta do jardim.

— Pronto, acabei.

— Bom, vamos ver — resmungou o jardineiro.

Voltaram devagarinho, porque Bigode aproveitava, ora para cumprimentar uma grande peônia pelo seu belo aspecto, ora para encorajar

uma hortênsia a se tornar mais azul... De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos, fora de si.

— Será que eu estou sonhando? — disse Bigode, esfregando os olhos. — Você está vendo o mesmo que eu?

— Estou, Sr. Bigode.

Ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tistu enchera haviam florescido em menos de cinco minutos!

Mas é preciso explicar: não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes. Nada disso! Em cada vaso se avolumavam as

mais soberbas begônias. E todas formavam, alinhadas, uma espessa sebe vermelha.

— É inacreditável! — dizia Bigode. — É preciso pelo menos dois meses para begônias assim!

Um prodígio é um prodígio. Primeiro, a gente o constata. Depois, procura explicá-lo. Tistu perguntou:

— Mas, se não se havia posto semente, Sr. Bigode, de onde é que saíram estas flores?

— Mistério, mistério... — respondeu Bigode.

Em seguida, tomou bruscamente nas suas mãos calejadas a mãozinha de Tistu.

— Deixe ver o polegar!

Examinou atentamente o dedo do menino, em cima e embaixo, na sombra e na luz.

— Meu filho — disse enfim, após madura reflexão — ocorre com você uma coisa extraordinária,

surpreendente! Você tem polegar verde...

— Verde! — exclamou Tistu muito espantado. — Acho que é cor-de-rosa, e até que está bem sujo! Verde

coisa alguma!

Olhou seu polegar, muito normal.

— É claro, é claro que você não pode ver — replicou Bigode,. — O polegar verde é invisível [...]. Só um

especialista é que descobre. Ora, eu sou um especialista. Garanto que você tem polegar verde.

HORTÊNSIA-AZUL
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— E para que serve isto de polegar verde?

— Ah! É uma qualidade maravilhosa — respondeu o jardineiro. — [...] Você sabe: há sementes por toda parte. Não só no chão, mas nos

telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não

servem para nada. Estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre duas

pedras, sem ter podido transformar-se em flor. Mas, se um polegar verde encosta numa, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante.

Aliás, a prova está aí, diante de você! Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia, e olhe o resultado! Que inveja que eu tenho! Como

seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu!

Tistu não pareceu muito entusiasmado com a descoberta.

— Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo — resmungou.

— O melhor — replicou-lhe Bigode — é não falar nada com ninguém. Que adianta despertar curiosidade ou inveja? Os talentos ocultos, em

geral, trazem aborrecimentos. Você tem o polegar verde, está acabado. Mas guarde para você, e fique em segredo entre nós.

E, no caderninho de notas, entregue pelo Sr. Papai e que Tistu devia fazer assinar no fim de cada aula, o jardineiro Bigode escreveu apenas:

"Este menino revela boas disposições para a jardinagem.”

1- Sobre os bigodes do jardineiro...

a) No trecho “Como descrever os bigodes de Bigode?”, temos uma mesma palavra escrita de dois modos diferentes. Por quê?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

b) A que o autor comparou os bigodes do Sr. Bigode? Sublinhe no texto.

2- Releia com os seus colegas: “Bigode era o senhor daquele recinto. Quando Dona Mamãe, aos domingos, trazia as amigas para ver a estufa,

ele postava-se à porta, de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de enxada.”

a) Que recinto é esse?

__________________________________________________________________________________________________

b) Que elementos estão sendo comparados em “tão amável e falante quanto um cabo de enxada.”?

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Professor(a), sugerimos que chame atenção para a grafia dos nomes próprios e explique que o jardineiro Bigode é assim chamado

devido ao seu vistoso bigode.

O recinto é a estufa, um local que absorve o calor do sol e protege as plantas.

Compara-se aqui o jardineiro Bigode ao cabo de uma enxada.

DRUON, Maurice. O menino do dedo verde. tradução de D. Marcos Barbosa 35.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989.
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c) Um cabo de enxada pode ser amável e falante? O que significa, então, essa comparação?

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

d) Talvez você, agora, possa deduzir o significado da palavra destacada em “O jardineiro Bigode era um velho macambúzio, de pouca

conversa, e não lá muito amável.”

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

3- O jardineiro Bigode é um adulto que conversa com as flores, mas é carrancudo com as pessoas. Que sentimento você percebe na relação

desse adulto com as suas plantas?

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

4- Releia: “Tistu, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa: esse trabalho não lhe dava sono. Ao contrário,

dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso.”

Que opinião o menino tinha sobre sua atividade com Bigode?

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

5- O que significa ter um polegar verde? Que consequências isso traria para um jardineiro? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

BEGÔNIAS

Foi levada em conta a característica de Bigode: ser pouco comunicativo, assim como um cabo de enxada ou qualquer outro

objeto inanimado. Professor(a), consideramos que você pode enriquecer sua aula trazendo expressões como “surdo como uma

porta”, “as paredes têm ouvidos”, “fala pelos cotovelos” etc.

Professor(a), sugerimos que discuta as respostas com os alunos e incentive todos eles a consultarem o dicionário.

Macambúzio significa “tristonho, mal-humorado.”

Ele demonstrava amor e interesse por elas, preocupava-se com a saúde delas, animava-se com seus progessos. Seus comentários podem

ser comparados aos de responsáveis por crianças pequenas sobre suas travessuras.

Ter polegar verde significa ter uma ótima capacidade para lidar com as plantas, cultivá-las, cuidar delas. Um jardineiro com esse

dom produziria lindas flores, que cresceriam muito mais rápido, além de seu cultivo dar menos trabalho.

ROSA-CHÁ

Ele gostava do trabalho e  achava que a terra tinha um cheiro bom.

PEÔNIAS
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9- No trecho “Tistu, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa: esse trabalho não lhe dava sono.” O fato de não

ficar com sono, durante o trabalho solicitado por Bigode, foi uma surpresa para o menino. O que essa surpresa indica?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

10- Que atitude de Bigode demonstra um profundo respeito pelo talento oculto de Tistu?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6- “De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos, fora de si.” Observe que Tistu e Bigode tiveram as mesmas reações e suas

emoções foram aumentando de intensidade. Que fato desencadeou essas reações?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

7- Tistu não ficou nem um pouco animado com a novidade. Que fala do menino expressa seu descontentamento?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

8- O que a expressão de novo, na resposta anterior, revela?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

“Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo.”

A expressão revela que ele já havia ouvido alguém dizer que ele não era como todo mundo.

Indica que, em outras situações, Tistu teria ficado com sono, já que as atividades realizadas não lhe teriam dado prazer.

Procure esse livro 
na Sala de Leitura.

Você vai gostar!

O fato de manter segredo.

Todos os vasos que Tistu havia enchido de terra haviam florescido em menos de cinco minutos, e as flores eram lindas!
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JARDINEIRA

A avó é jardineira

tem o dedo verde

e não só o dedo,

mas as mãos e os pés.

Hoje é dia de plantar flores,

e os netos, as netas

são seus aprendizes.

Com pás e terra boa,

sementes e regador,

todos cavam

feito uma orquestra

e afofam, aconchegam,

fazem para as futuras flores

caminhas macias.

Logo ali, no futuro,

girassóis, sempre-vivas

e margaridas dançarão ao som

do vento.

MURRAY, Roseana. Colo de avó. Rio de Janeiro: Manati, 2015.

E por falar em dedo verde, conheça uma incrível vovó que também tem um!

1- Que texto é esse?

__________________________________________________________________________

2- Quantos versos e quantas estrofes possui esse poema?

__________________________________________________________________________

3- Quando se lê “A avó é jardineira / tem o dedo verde”, o que se pode esperar dela?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4- E se essa vovó tem “não só o dedo, / mas as mãos e os pés.”, o que fica diferente?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5- Você sabe o que é uma orquestra, não é mesmo? É um conjunto de músicos que tocam

seus instrumentos. Um maestro rege a orquestra, para que os músicos saibam os momentos

em que devem entrar em cena os instrumentos tocados harmoniosamente.

Agora releia: “Com pás e terra boa, / sementes e regador, / todos cavam / feito uma

orquestra / e afofam, aconchegam, / fazem para as futuras flores / caminhas macias.”

a)  Que ideia expressa a palavra destacada?

__________________________________________________________________________

b) O que há em comum entre uma orquestra e o ato de cavar?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

c) Que sentimento nos traz a ideia de “caminhas macias” para flores?

______________________________________________________

______________________________________________________
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UMA ORQUESTRA.

É um poema.

O poema possui 18 versos e 4 estrofes.

Professor(a), espera-se que os alunos voltem ao texto anterior e concluam que quem

tem o dedo verde tem boa mão para a jardinagem, lida bem com as plantas.

Significa que ela é ainda melhor ao lidar com o jardim do que as pessoas que têm,

simplesmente, um dedo verde. Ela ama o que faz e se dedica àquela tarefa.

A palavra “feito”  expressa uma comparação e pode ser substituída por “como”.

Uma orquestra, para funcionar bem, precisa tocar de forma 

equilibrada, harmoniosa. E “cavar”, no poema, transmite a 

noção de trabalho em equipe, ao transformar a terra em camas 

macias para as flores.

A ideia das caminhas macias sugere afeto, cuidado, proteção,

Conforto, no preparo da terra para plantar as flores.

Texto 19
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A BONECA

Deixando a bola e a peteca,

Com que inda há pouco brincavam,

Por causa de uma boneca,

Duas meninas brigavam.

Dizia a primeira: “É minha!”

— “É minha!” a outra gritava;

E nenhuma se continha,

Nem a boneca largava.

Quem mais sofria (coitada!)

Era a boneca. Já tinha

Toda a roupa estraçalhada,

E amarrotada a carinha.

Tanto puxaram por ela,

Que a pobre rasgou-se ao meio,

Perdendo a estopa amarela

Que lhe formava o recheio.

E, ao fim de tanta fadiga,

Voltando à bola e à peteca,

Ambas, por causa da briga,

Ficaram sem a boneca…

Agora você vai ler um texto escrito em 1904!

Já faz mais de 100 anos!! 

Será que ele parece assim tão antigo?...

BILAC, Olavo in CALCANHOTO, Adriana. 

Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira: Para 

Crianças de Qualquer Idade. Edições de Janeiro: 

Rio de Janeiro, RJ, 2014

1- Que texto é esse?

_____________________________________________________________________________

2- Que características do texto ajudaram você a responder?
_____________________________________________________________________________________

3- Qual é o tema do texto?
_____________________________________________________________________________________

4- Na 2.ª estrofe, por que “É minha!” está entre aspas?
_____________________________________________________________________________________

5- Em “E nenhuma se continha,” qual o sentido da expressão em destaque?
_____________________________________________________________________________________

6- Copie do texto os versos em que podemos perceber carinho e solidariedade do narrador

com a boneca.
____________________________________________________________________________________

7- Releia a 3.ª e a 4.ª estrofes.

a) A partir de algumas “pistas”, você pode dizer de que é feita a boneca?

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

b) “Que lhe formava o recheio.” Que efeito de sentido tem a palavra em negrito?

__________________________________________________________________________

8- Que consequência teve a briga das meninas?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Professor (a), espera-se que os alunos refiram-se a versos e estrofes.

Porque representa a fala das meninas.

O tema é a disputa de duas meninas por uma boneca.

Conter-se significa controlar-se. Nenhuma das meninas queria desistir do brinquedo

e o puxava para si.

Recheio é o que vai dentro, é o que preenche, o enchimento. Como a boneca era de

pano, era necessária a estopa para que lhe desse o formato do corpinho.

Professor(a), “rasgou-se” e “amarrotada” remetem a tecido ou papel. É possível

que estopa” seja do conhecimento dos alunos, sendo provável que eles cheguem à

conclusão de que a boneca era feita de tecido.

É um poema.

“Quem mais sofria (coitada!)” e “Que a pobre rasgou-se ao meio”.

A consequência foi que as duas crianças ficaram sem o brinquedo.

Texto 20
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Enquanto lemos, imagens vão sendo construídas dentro da nossa cabeça, de acordo com as nossas

experiências de vida, com aquilo que conhecemos do mundo. Cada colega da sua turma imaginou, à sua

maneira, os acontecimentos narrados no poema.

AGORA,

É COM VOCÊ!!!
Que tal, então, passar para o papel essas imagens que vocês criaram? Não é preciso saber desenhar para fazer suas imagens criarem vida!

Combine com seu/sua professor(a) e dividam-se em grupos. Usem sobras de tecido, de papel colorido, de papelão, botões, parafusos, folhas

secas, tampinhas de refrigerante, canudinhos, enfim, material que possa ser transformado nos personagens e elementos da história. Usem um

papelão como fundo e façam uma colagem, contando a história.

Exponham os trabalhos para a escola!

Texto 21

E agora, que tal uma história “animal”?!

O ratinho, o gato e o galo

Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria

conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que

falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a

correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens. E acabou

penetrando no quintal duma casa da roça.

— Sim senhor! É interessante isto!

Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho e a

estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo,

que dormia sossegado ao sol.

Aproximou-se dele e farejou-o, sem receio nenhum. Nisto,

aparece um galo, que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não

morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a

toca. Lá contou à mamãe as aventuras do passeio.

— Observei muita coisa interessante — disse ele. — Mas nada

me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de

pelo macio e ar bondoso, seduziu-me logo. Devia ser um desses bons

amigos da nossa gente, e lamentei que estivesse a dormir impedindo-

me de cumprimentá-lo. O outro… Ai, que ainda me bate o coração! O

outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista

vermelha e

aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e

soltou um có-ri-có-có tamanho, que quase caí de costas. Fugi. Fugi

com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato,

que tamanha destruição faz no nosso povo.

A mamãe rata assustou-se e disse:

— Como te enganas, meu filho! O bicho de pelo macio e ar

bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado,

de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca

nos fez mal. As aparências enganam.

Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que: Quem vê cara não vê

coração.
LOBATO, Monteiro. Fábulas e histórias diversas.  São Paulo: Brasiliense, 1952.

1- Que gênero de texto é esse, que traz um ensinamento, uma “moral 

da história”? 

__________________________________________________Professor(a), relembre com seus alunos as características desse

gênero textual.
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2- Releia o início da história: “Certa manhã, um ratinho saiu do buraco

pela primeira vez.”

a) Que efeito de sentido causaria a troca da palavra em negrito

para “Certa manhã, o ratinho saiu do buraco pela primeira vez.”?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

b) E se a troca fosse “um ratinho saiu de um buraco pela primeira

vez.”? Qual seria o efeito de sentido?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3- Qual o objetivo do ratinho ao sair do buraco?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4- No 2.º parágrafo, há uma fala de personagem.

a) De quem é a fala?

_________________________________________________________

b) A quem se dirige essa fala?

_________________________________________________________

Observe os trechos abaixo:

“Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha

de milho e a estrebaria.”

“Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e

soltou um có-ri-có-có (...)”

5- Que palavra, em cada um dos trechos, indica o modo como cada 

personagem praticou uma ação?

_______________________________________________________

6- O ratinho, para conhecer o mundo, utiliza alguns dos 5 sentidos 

do corpo humano. Identifique-os:

“Admirou a luz do sol”  ____________________________________

“farejou a tulha de milho” __________________________________

“soltou um có-ri-có-có tamanho”_____________________________

7- Releia o 4.º parágrafo do texto e responda:

a) A que se referem as palavras destacadas em “Aproximou-se 

dele e farejou-o”?

_______________________________________________________

b) Em “Nisto, aparece um galo, que bate as asas e canta.”, que 

palavra ou expressão pode substituir o termo em negrito?

_______________________________________________________

c) O que significa “por um triz”?

_______________________________________________________

d)  Sublinhe nesse parágrafo uma comparação.

8- Releia o trecho retirado do 5.º parágrafo: “Um de pelo macio e ar 

bondoso, seduziu-me logo. (...) O outro… Ai, que ainda me bate o 

coração!”

Qual o efeito de sentido das reticências em destaque?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

O galo

O ratinho

Professor(a), um ratinho refere-se a qualquer ratinho. O ratinho 

refere-se a um ratinho específico.

Sair do buraco contém a ideia de que esse buraco é a casa do

bichinho. Um buraco é qualquer outro.

Conhecer o mundo e as coisas bonitas de que falam seus

amigos.

Do ratinho.

Ele se dirige a ele próprio, isto é, está falando sozinho, tirando conclusões.

“Minuciosamente” e “barulhentamente”.

Visão.

Olfato.

Audição.

Referem-se ao gato.

Expressa ideia de tempo. “Nesse momento”, “nessa hora”.

“Por pouco”, “quase”.

As reticências expressam a emoção do ratinho ao se referir ao

susto provocado pelo galo, que ele julgava ser o temido gato.
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AS TRÊS LARANJAS MÁGICAS

Achando que já estava mais que na hora de seu filho se casar,

um velho rei convidou princesas de todos os cantos do mundo para

uma grande festa. Como o príncipe não simpatizou com nenhuma

delas, o monarca o mandou procurar sozinho uma jovem que lhe

agradasse.

O rapaz montou em seu cavalo e partiu. Não demorou para

chegar a uma floresta, onde se deparou com uma laranjeira da qual

pendiam três laranjas de ouro. Colheu-as e prosseguiu.

Logo depois sentiu sede, pois fazia muito calor. Então sacou da

faca, descascou uma laranja e a cortou ao meio. Pois não é que da

laranja saiu uma linda moça de olhos da cor do céu e cabelos da cor do

sol? “Um gole de água, por favor!”, ela implorou. O príncipe não pôde

atender a seu pedido, e a moça desapareceu.

O sol estava ardente, e o viajante não demorou a cortar mais

uma laranja. Uma jovem de olhos verdes como uma lagoa da floresta e

cabelos vermelhos como uma flor de hibisco lhe pediu um gole de água

e, como não o recebeu, sumiu.

O príncipe seguiu viagem e por fim encontrou uma fonte, onde

saciou sua sede. A essa altura já estava com fome e então cortou a

terceira laranja. Uma moça de cabelos negros como o corvo e o rosto

branco como jasmim lhe suplicou: “Um gole de água, por favor”. O

rapaz juntou as mãos em concha, encheu-as na fonte e lhe deu de

beber. Assim a livrou do encantamento de uma bruxa, que a aprisionara

nas laranjas mágicas.

O príncipe e a moça se casaram e pouco depois subiram ao

trono. Quando a bruxa soube, correu para a cidade, foi até o portão

do palácio e se pôs a apregoar: “Grampos! Lindos grampos! Quem

quer comprar?”. A rainha ouviu seu pregão e a mandou entrar. A

falsa vendedora lhe mostrou então um grampo que tinha uma pérola

na ponta e pediu para colocá-lo em seus cabelos. A jovem soberana

se abaixou, e a bruxa lhe espetou o grampo na cabeça com toda a

força. No mesmo instante a rainha se transformou numa pomba

branca e voou para a floresta.

O rei estava ali, caçando, e capturou a linda ave com intenção

de oferecê-la a sua esposa. No entanto, ao voltar para o palácio,

procurou a rainha por toda parte e não a encontrou.

Professor(a), sugerimos que a sua leitura oral aconteça com o
caderno ainda fechado, para que as crianças tenham
oportunidade de imaginar personagens e cenas que só uma
leitura expressiva pode provocar. Momentos como esse
estimulam o ouvir, a concentração, a curiosidade e a
sensibilidade. Após a sua leitura, Professor(a), os alunos lerão
novamente o texto, agora em silêncio. O reconto oral da história
propicia uma melhor evocação das situações, e pode ser feito
com a participação de toda a turma. Trabalhe as imagens,
solicitando que a turma relacione-as às passagens do texto.

http://www.recantodasletras.com.br/cronicas/1232589 

1

2

3

Hibisco vermelho

Texto 22

PÁGINA  33

Agora você vai ler outra história!
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Nos meses seguintes, seu único consolo foi a pomba branca, que lhe lembrava seu amor perdido. Um

dia, acariciando a cabeça do animalzinho, sentiu uma coisa dura: era a pérola do grampo. Puxou-a

imediatamente e diante de seus olhos sua bela rainha tomou o lugar do pássaro.

Ao descobrir que tudo aquilo fora obra da bruxa, o monarca mandou que seus homens a prendessem.

Mas, chegando à cabana da megera, a guarda real só encontrou cinzas e um rolo de fumaça escura que

parecia uma forma humana.

PHILIP, Neil. Volta ao mundo em  52 histórias. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1999.

1- Qual a situação inicial da história?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Agora, que você já leu a história inteira, responda às questões:

2- Que palavras são usadas para se referir ao pai do príncipe? 

____________________________________________________________________________________________________________________

3- Que decisão, então, o rei tomou?

____________________________________________________________________________________________________________________

4- Releia: “da laranja saiu uma linda moça de olhos da cor do céu e cabelos da cor do sol”. 

Que efeito de sentido têm as expressões em negrito? Por que o autor não usou simplesmente os nomes das cores?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

5- Observe os termos destacados em “Um gole de água, por favor!”, ela implorou.” e “Uma moça de cabelos negros (...) lhe suplicou: “Um gole 

de água, por favor”.” Se o autor tivesse escolhido um outro verbo, como pedir, o efeito seria o mesmo? Por quê?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

4

Um rei deu uma grande festa para que o filho escolhesse uma princesa para se casar, mas nenhuma lhe 

agradou.

“Velho rei” e “monarca”.

Professor(a), consideramos que os alunos devem perceber que o efeito não seria o mesmo e que a escolha dos verbos não é 

aleatória. “Pedir” não tem a mesma intensidade, a mesma carga semântica de “implorar” e “suplicar”.

O rei mandou o filho procurar sozinho alguém que lhe agradasse.

As expressões enriquecem a construção da personagem, associando olhos e cabelos a elementos da natureza. Professor(a),

solicite a seus alunos que construam comparações, procurando características comuns aos dois elementos.
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6- Releia estes trechos da história: “Uma jovem de olhos verdes como uma lagoa da floresta e cabelos vermelhos

como uma flor de hibisco lhe pediu um gole de água”(...) e “Uma moça de cabelos negros como o corvo e o

rosto branco como jasmim lhe suplicou”(...)

a) Que efeito tem a palavra em negrito? 

____________________________________________________________________________________________

b) Experimente ler sem os trechos sublinhados e compare. O que você percebeu?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

7- No 5.º parágrafo, em “Assim a livrou do encantamento de uma bruxa, que a aprisionara nas laranjas mágicas.”, a que se refere o termo

em negrito?

_____________________________________________________________________________________________________________________

8- “O príncipe e a moça se casaram e pouco depois subiram ao trono.” O que significa “subir ao trono”?

_____________________________________________________________________________________________________________________

9- Releia este trecho: “A falsa vendedora lhe mostrou então um grampo que tinha uma pérola na ponta e pediu para colocá-lo em seus cabelos.”

Vamos ver se você entendeu direitinho essa parte:

a) Quem é a falsa vendedora? __________________________ c) A que se refere o termo lo? _____________________________

b) A quem ela mostrou o grampo? __________________________ d) A quem se refere o termo seus? _____________________________

10- Por que o rei não conseguiu encontrar a esposa para lhe entregar a pomba?

_______________________________________________________________________________________________

11- “O rei estava ali, caçando (...)”. A que se refere a palavra destacada?

_______________________________________________________________________________________________

12- Entendemos, então, que a palavra “ali” expressa uma ideia de: ( ) tempo.

( X ) lugar.

( ) dúvida.

5

6

7

A palavra “como” introduz uma comparação.

Professor(a), espera-se que os alunos percebam que a comparação traz beleza ao texto, conferindo-lhe 

expressividade  e originalidade.

Refere-se ao fato de o príncipe ter dado água para a moça.

Significa começar a reinar. Eles se tornaram rei e rainha.

A bruxa.

À rainha.

Ao grampo.

À rainha.

Porque a pomba era a própria esposa, que foi transformada pela bruxa.

Refere-se à floresta.
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13- De que maneira o feitiço foi desfeito?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

14- Qual o desfecho da história?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

15- Leia e compare:

“A guarda real só encontrou cinzas e um rolo de fumaça escura (...)”.

O guarda apitou e o trânsito seguiu.

Trocando o A pelo O antes da palavra “guarda” o sentido fica diferente? 

Explique.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

16- Releia, com os seus colegas, as seguintes passagens:

“O rei estava ali, caçando, e capturou a linda ave com intenção

de oferecê-la a sua esposa.”

“Achando que já estava mais que na hora de seu filho se casar,

um velho rei convidou princesas de todos os cantos do mundo

para uma grande festa.”

Em ambos os trechos, temos um rei. É o mesmo rei nas duas passagens?

Como você explica a sua resposta?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

17- Releia com os seus colegas: “Logo depois sentiu sede, pois

fazia muito calor.”

a) A palavra destacada expressa ideia de

( ) comparação. ( X ) explicação. ( ) oposição.

b) A palavra em negrito pode ser substituída por

( ) então. ( X ) porque. ( ) porém.

18- Nos retângulos abaixo, temos algumas passagens da história.

Seu trabalho será numerá-las de acordo com as ilustrações das

páginas anteriores, na ordem em que aconteceram.

A pomba branca é o único 

consolo do jovem rei. 

(  5 )

Duas jovens, uma loira e uma 

ruiva, saltam das frutas e 

pedem água. 

(   2 )

O príncipe colhe 

três laranjas. 

(    1 )

A bruxa se transforma num rolo 

de fumaça.

( 7   )        

Um dia, o príncipe retira o 

grampo da cabeça da 

pomba e recupera sua 

amada esposa. 

(   6 ) 

A bruxa espeta o grampo na 

cabeça da rainha e a transforma 

numa pomba. 

(  4  )

Ao matar a sede da terceira moça, o príncipe 

rompe seu encantamento. 

(  3 )

O rei puxou o grampo espetado na cabeça da pomba.

O rei mandou prender a bruxa. No entanto, os guardas só

encontraram cinzas e um rolo de fumaça semelhante à forma

humana.

Professor(a), espera-se que os alunos percebam a mudança de

sentido decorrente da troca dos artigos. A guarda é um grupo de

pessoas com uma incumbência específica. O guarda é a pessoa

responsável pela segurança de algo ou de alguém. Sugerimos

que escreva, no quadro, outros exemplos e peça que os alunos

expliquem: o/a rádio, o/a cabeça, o/a banana, o/a caixa etc.

No primeiro trecho, o rei é o pai do príncipe. No segundo, o rei é o 

próprio príncipe, depois que assumiu o trono.                 
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O HOMEM QUE ESPALHOU O DESERTO

Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. A mãe 

gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava seu caminhão de 

madeira e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e 

cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do 

dia a dia constante, de manhã à noite.

Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas.

Ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos.

A mãe, muito contente, apesar de o filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não saía de casa, não

andava em más companhias. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas.

Só que, agora, ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Quinze

dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro que era imenso, tinha mais de cinquenta anos.

Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o desbastamento das árvores tinha afugentado os pássaros e destruído

ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. Como o seu cérebro era diminuto, ele demorou

meses para encontrar a solução: um machado.

Ele saiu de machado em punho, para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os

montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para

fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo.

E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele

era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios

para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes

fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não

deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar.

E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada. E, então, o governo, para remediar, mandou

buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores

eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho a sua profissão.

A história que vamos ler agora se chama O homem que espalhou o deserto.

Converse com os seus colegas e com seu(sua) Professor(a): de que maneira alguém pode “espalhar o deserto”?

Adaptado de BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O homem que espalhou o deserto. In: Para gostar 

de ler. São Paulo: Ática, 1983.

Texto 23

http://www.tribunahoje.com/blog/10917/a-palavra-em-palavras/2015/02/09/atravessar-um-deserto.html 
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Glossário:
calcinada - excessivamente queimada; que se transformou 
em cinzas.
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1- Que utilidade tinha, para o menino, a tesoura da mãe?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2- Transcreva do texto uma opinião da mãe sobre o  comportamento do filho.

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

3- “As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno.” O que significa  isso?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

4- Cortar folhas passou a ser mesmo o objetivo daquela criança, que cresceu e não participava da vida de outras crianças da sua idade. Que

atividades ele deixava de fazer? Na sua opinião, isso era bom ou ruim?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

5- Explique a passagem “Só que, agora, ele era maior e as árvores começaram a perder.”

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

6- Quais foram as consequências, no quintal, após a destruição provocada pelo menino com a tesoura?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

7- Por que razão ele passou a usar um machado no lugar da tesoura?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Ele se divertia com a tesoura, cortando as folhas das árvores.

A pouca estatura do menino era uma vantagem para as árvores, porque ele não conseguia cortar muitas folhas de cada vez, o que

dava tempo para que as folhas crescessem novamente.

Ele não queria ir à escola nem ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Ia mal na escola. Professor(a), converse com seus alunos

sobre essa questão. Sugerimos uma Roda de Conversa: é importante ir à escola? E ter amigos?

Depois que o menino cresceu, as árvores foram ficando em desvantagem, porque  ele já conseguia cortar as folhas mais rapidamente.

Ele percebeu que apenas podar as folhas das árvores não adiantava: elas cresciam novamente. Então, recorreu ao machado. Depois, 

ainda descobriu que cortar árvores poderia ser seu ganha-pão.

O quintal ficou silencioso, pois os ninhos  haviam sido destruídos e os pássaros, afugentados. 

“A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias.” e “ A mãe, muito contente, apesar de o filho detestar

a escola e ir mal nas letras.”

Que coisa, hein?...

Imagine se houver no mundo um monte de crianças assim!

Temos certeza de que você pensa diferente! 
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8- “A mãe, muito contente, apesar de o filho detestar a escola e ir mal nas letras.” Que ideia expressa a palavra em negrito?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

9- “À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte”. Identifique, no texto, a que se refere

o termo destacado.

______________________________________________________________________________________________________________________

10- “E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada.” Que ideia expressa a palavra em negrito?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

11- Releia o último parágrafo da história e observe quantas vezes se repetiu o vocábulo E. Que efeito isso provoca? Qual seria a intenção

do autor?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

12- “E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho a sua profissão.” Assim, termina a história que você leu. Mas

será que termina mesmo?... O que você acha que irá acontecer depois? Como você chegou a essa conclusão?

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

13- Você leu, neste caderno, muitos textos sobre árvores ou plantas em geral. Vamos comparar alguns?

“Apesar” expressa uma ideia contrária à da alegria da mãe. Não se espera que alguma mãe fique alegre com o fato de um filho ir mal

na escola. Era como se ela visse o corte das folhas como uma compensação, pois o filho “pelo menos” não andava em más

companhias e ficava em casa.

O termo se refere às tesouras.

Professor(a), o autor inicia 4 períodos com a conjunção “E”. Isso dá velocidade ao desfecho da história, o que intensifica a

gravidade das consequências do comportamento do menino e da falta de pulso da mãe para controlá-lo. A intenção do autor seria

exatamente causar esse clima de horror.

“Enquanto” expressa ideia de tempo. Professor(a), sugerimos que construa, no quadro, com ajuda dos alunos, outros períodos com

essa conjunção, chamando atenção para a simultaneidade das ações.

Professor(a), espera-se que os alunos deduzam que o filho do homem do machado daria continuidade à sua obra destrutiva. Assim

como o filho desse... e os próximos.

Texto 4, página 6 e texto 23, página 37.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Texto 6, página 8  e texto 19, página 29.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

No texto 6, o embaixador, ao pedir o plantio

de árvores para dar sombra no futuro, mostra preocupação

com o futuro. O texto 19 faz o leitor refletir sobre as marcas

que ele pode deixar para as futuras gerações, que devem ser

sempre positivas.

No texto 4, o cenário é desolador, um

deserto, situação narrada no texto 23.

Professor (a), auxilie seus alunos a encontrar

pontos de contato entre os textos. Essa é

uma, dentre outras habilidades de leitura, da

qual as crianças precisam se apropriar.

Bom final de ano!




