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Claro que não, 
vamos  conversar 
um pouco sobre o 
que você  já leu!!

Olá, querido(a) aluno (a)! Você já deve ter ouvido muitas histórias de lobos.  

Agora, você vai ler mais uma! A história vai fazer você pensar...  Ao final da 

leitura, você irá dizer se entendeu tudo direitinho. Combinado?

Olá, querido(a) aluno (a)! Você já deve ter ouvido muitas histórias de lobos.  

Agora, você vai ler mais uma! A história vai fazer você pensar...  Ao final da 

leitura, você irá dizer se entendeu tudo direitinho. Combinado?

3

O lobo foi então até o armazém e pegou um
grande pedaço de giz que ele comeu para afinar a
voz. Depois voltou à porta dos sete cabritinhos e
chamou com voz fina: "Crianças queridas, abram a
porta para sua mãe, trouxe uma coisa para cada um
de vocês". Acontece que ele havia apoiado a pata na
janela e, ao avistarem a pata, os sete cabritinhos
responderam: "Você não é nossa mãe, ela não tem a
pata preta como a sua. Você é o lobo e não vamos
abrir a porta". O lobo então foi até o padeiro e pediu:
"Padeiro cubra minha pata com massa fresca".
Assim que isso foi feito, o lobo foi até o moleiro e
pediu: "Moleiro, cubra minha pata com sua farinha
branca.

O moleiro não aceitou fazer isso, mas o lobo o
ameaçou: "Se não fizer o que estou mandando, eu te
devoro". Então o moleiro obedeceu e cobriu a pata
do lobo com farinha, deixando-a branca como a
neve.

O LOBO E OS SETE CABRITINHOS 

Uma cabra era mãe de sete cabritinhos que ela amava
muito e os mantinha protegidos do lobo. Certo dia, ao ter de
sair para buscar alimentos, ela reuniu todos e
disse: "Crianças queridas, tenho de sair para buscar comida,
tomem cuidado com o lobo e não o deixem entrar. Prestem
muita atenção porque ele costuma se disfarçar, mas é
possível reconhecê-lo por sua voz rouca e sua pata preta.
Tomem muito cuidado, porque, se ele entrar em casa, ele vai
devorar todos vocês". Assim que ela saiu, o lobo se pôs
diante da porta e chamou: “Crianças queridas, abram a porta
para sua mãe, eu trouxe muitas coisas boas". Mas os sete
cabritinhos disseram: "Você não é nossa mãe, a voz dela é
fina e meiga, a sua voz é rouca, você é o lobo, não vamos
abrir a porta".
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Que lobo matreiro!! 
Será que conseguirá 

enganar a todos?

Que lobo matreiro!! 
Será que conseguirá 

enganar a todos?

2- Agora, com suas palavras, conte o que a mamãe cabra disse a seus filhotes antes de  sair:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

3- Pinte o quadradinho com a expressão  que revela quando o lobo chegou à casa dos cabritinhos após a saída da mamãe cabra.

assim que ela saiu  depois de satisfeito quando o lobo acordou

4- Que fato, na narrativa, deu origem à história?
_________________________________________________________________________________________________________

5- Normalmente, utiliza-se travessão para indicar a fala direta de personagens. Que recurso foi usado, nesse texto, para indicar a 
fala? 
_________________________________________________________________________________________________________

6- Não foi fácil para o lobo enganar os cabritinhos e fazer se passar pela mamãe cabra. Preencha a cruzadinha com as palavras 
que completam a descrição desse momento:

HORIZONTAL
1. A COR DA PATA DO LOBO QUE NÃO CONSEGUIU ENGANAR OS 
CABRITINHOS. _______________
2. O QUE O LOBO USOU PARA AFINAR A VOZ. _________________
3. SÓ ACEITOU COBRIR A PATA DO LOBO COM FARINHA  DEPOIS 
QUE FOI AMEÇADO. _________________

VERTICAL
1. COBRIU A PATA DO LOBO COM MASSA FRESCA. 
___________________

1- Sublinhe, no texto, o conselho que a mamãe cabra dá aos sete 
cabritinhos antes de sair. Use o seu lápis de cor ou sua canetinha colorida.
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Você achou essa história 
interessante? E a questão da 

violência, você percebeu? 
Converse com seus colegas e com 

o seu Professor sobre o tema.

5

O lobo voltou à casa dos cabritinhos e novamente
bateu à porta, dizendo: "Crianças queridas, abram a porta
para sua mãe, eu trouxe um presente para cada um de
vocês". Os sete cabritinhos pediram para ver a pata e, ao
verem que era branca como a neve e a voz era fina,
acreditaram ser sua mãe e abriram a porta, deixando o
lobo entrar. Assim que reconheceram o lobo, correram o
melhor que podiam para se esconder. Um entrou debaixo
da mesa, o segundo se enfiou na cama, o terceiro no
forno, o quarto na cozinha, o quinto no armário, o sexto
embaixo de uma enorme tigela e o sétimo entrou no
relógio de parede. Mas o lobo encontrou e engoliu todos,
menos o mais novo, que se escondera no relógio.

Depois de satisfeito, o lobo partiu. Logo em seguida, a
cabra chegou. Que tristeza! O lobo tinha vindo e devorado
suas amadas crianças. Ela pensou que todos estivessem
mortos, quando o mais novo saltou do relógio da parede e
contou-lhe como a desgraça acontecera.

O lobo, por sua vez, de tanto comer, deitou ao sol
num gramado verde e caiu em um sono profundo. A velha
cabra ficou pensando se não haveria um jeito de ainda
salvar os seus filhotes. Então, chamou o filho menor e
disse:

O LOBO E OS SETE CABRITINHOS - Continuação

"Vá buscar linha, agulha e tesoura e venha comigo".
Não demorou para encontrarem o lobo roncando no
gramado. "Olha o lobo asqueroso deitado ali, depois
de devorar os meus seis filhotes no lanche da tarde.
Me passe a tesoura", disse ela, e observou o lobo de
todos os lados. Será que ainda estão vivos na barriga
dele?, pensou e se pôs a abrir a barriga do lobo com a
tesoura. Os seis cabritinhos que ele engolira por
inteiro, durante a sua gula, saltaram alegres para fora.
Ela então mandou que eles lhe trouxessem pedras
bem grandes e as colocou na barriga do lobo. Depois,
costuraram para fechar e saíram correndo para se
esconder atrás de uma moita.

Quando o lobo acordou, sentiu-se muito pesado e
disse: "Na minha barriga tem um tum tum tum danado!
Um tum tum tum esquisito dentro da minha barriga!
Que será isso? Eu só comi seis cabritinhos". Então ele
pensou em beber um pouco de água para ver se
melhorava e foi procurar um poço. Mas, quando
debruçou para beber, não conseguiu conter as
pesadas pedras e caiu na água no fundo do poço. Ao
verem o que tinha acontecido com o lobo, os sete
cabritinhos se aproximaram correndo e, de tão alegres
e aliviados que estavam, dançaram festejando em
volta do poço.

Adaptado de GRIMM, Jacob  e Wilhelm. Contos Maravilhosos Infantis e 
Domésticos - Tomo I (1812). Editora Cosac Naify. São Paulo, 2012.
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Prestou atenção? 
O Professor vai fazer 

perguntas! Agora, vamos 
continuar a leitura!

Prestou atenção? 
O Professor vai fazer 

perguntas! Agora, vamos 
continuar a leitura!



Língua Portuguesa - 4.º Ano / 2.º BIMESTRE  - 2014 6

Os Irmãos Grimm eram alemães e viveram no Século XVIII. 
Ficaram famosos por suas narrativas, que deram origem a muitos clássicos da literatura.

Vamos continuar trabalhando o texto?

7- Durante o ataque do lobo, os cabritinhos tentaram se esconder por todos os lugares da casa, mas não conseguiram. De
todos os filhotes só sobrou um. Faça um desenho do local em que ele se escondeu.

8- A mamãe cabra ficou muito triste com o que aconteceu com os seus filhotes. Como ela soube de toda a verdade?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

9- A cabra não se conformou com o destino dos seus filhotes e foi atrás do lobo para resgatá-los. O que a cabra utilizou para
abrir e fechar a barriga do lobo?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

10- No trecho "Na minha barriga tem um tum tum tum danado! Um tum tum tum esquisito dentro da minha barriga!”, o que
indica a repetição do som “tum tum tum” na fala do lobo ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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11- Volte ao texto e identifique a quem se referem as palavras em destaque:

a) “Ela pensou que todos estivessem mortos, quando...” (linha 49)
_______________________________________________________

b) “Os seis cabritinhos que ele engolira por inteiro,...” (linha 64)

_______________________________________________________ 

c) “Ela então mandou que eles lhe trouxessem pedras bem grandes e as colocou na barriga do lobo.” (linha 66)

______________________________________________________

12- Retire do texto a expressão de tempo  que indica o momento em que o lobo se sentiu pesado. 
______________________________________________________________________________________________

13- Retire do texto outras palavras e/ou expressões que  marcam o TEMPO.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7

.

14- Você já brincou de frase enigmática? Substitua os símbolos pelas letras correspondentes e monte a frase que descreve o
final do lobo no conto que você leu:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # $ % & * ( ) _ + } / \ ^ ~ =

%    @%2%   319+   5#   +#   &%=%   3%#  1   21((971   38591    45   &54(1)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

15- Analise  o comportamento dos porquinhos em relação aos conselhos da mãe e diga por que foram comidos pelo lobo.  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Por falar em lobo, você já assistiu ao clássico intitulado Os Três Porquinhos?  Ele conta a 
história de três porquinhos  que  também sofreram com as maldades de um lobo . Quando 

puder, procure o clássico na Sala de Leitura e divirta-se.
Aqui, você vai ler e trabalhar com uma versão desse clássico. Vamos lá ? Outra aventura nos 

espera!

O lobo Alex conta a história dos três porquinhos

A verdadeira história dos Três Porquinhos (fragmento)

[...] Eu sou o lobo Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. [...]

A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar.
No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha.

Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito.

Fiquei sem açúcar. Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para meu vizinho.
Agora, esse vizinho era um porco. [...] Ele tinha construído a sua casa toda de palha. [...]

É claro que, assim que bati, a porta caiu. [...]

Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo.
[...] E soltei um grande espirro.

Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava

o primeiro porquinho – mortinho da silva. [...]
Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu comi. [...]

Eu estava me sentindo um pouco melhor. Mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do

próximo vizinho.
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Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. [...]

Toquei a campainha da casa de lenha. [...]
Chamei: “Senhor porco, senhor porco, está em casa?”

Ele gritou de volta: “Vá embora, lobo. Você não pode entrar.” [...]

Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo.
Eu inflei. E bufei. E tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro.

Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho à do irmão dele. Quando a poeira baixou,

lá estava o segundo porquinho – mortinho da silva. Palavra de honra. [...] Jantei de novo.
E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha.

Então fui até a casa do próximo vizinho.

Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. [...]
Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei: “Senhor porco, o senhor está?”.

E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? “Cai fora daqui, lobo. Não me amole mais.” [...]

Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar. [...]
Eu estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo, quando senti um espirro

vindo. [...]

E espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: “E a sua velha vovozinha pode ir às favas!”
Sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Mas, quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco

a cabeça.

Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porquinho.
Tive um azar: os repórteres descobriram que eu tinha jantado os dois porcos.

E fizeram de mim o lobo mau.                                                                                

Esta é a verdadeira história.  Fui vítima de uma armação.
Adaptado de SCIESZKA, Jon. A verdadeira história dos três porquinhos. São Paulo: Cia das Letrinhas, 2005. 

9
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1- Alex foi à casa dos três porquinhos pedir uma xícara de açúcar. Retorne ao texto e sublinhe os trechos que indicam os tipos 
de moradia  em que viviam os porquinhos. 
_______________________________________________________________________________________________________

2- Quando Alexandre diz que “Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda”, há
uma dica sobre como os lobos se alimentam. Qual é?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3- Escreva uma frase em que a palavra presunto possua sentido diferente do que é utilizado no texto.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________      

4- O que significa a expressão “mortinho da silva” e que efeito  ela provoca no texto?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5- Alex, ao ir à casa do terceiro porquinho, perdeu a cabeça e tentou arrebentar a porta da casa. O que levou Alex a tomar
essa atitude?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6- No trecho “Fui vítima de uma armação”, que sentido tem a palavra em destaque? 
_________________________________________________________________________________________________

7- Você acreditou que o lobo queria mesmo só pedir açúcar aos porquinhos? Converse com seus colegas e com seu Professor 
a respeito das intenções do  Alexandre T. Lobo. Escreva a sua conclusão. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

10

Vamos refletir sobre o texto?
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Correio da Floresta

LEÃO E LOBO 
FRENTE A FRENTE

Simba, o rei da floresta,
convocou Alexandre T.
Lobo para uma conversa a
ser realizada na próxima
reunião do Conselho da
Floresta.

Simba decidirá o que fazer
após ouvir o lobo.

Alexandre T. é acusado de
derrubar duas casas e
comer os porquinhos.

“...Mas eu só queria uma
xícara de açúcar...”, diz o
acusado.

Os policiais e repórteres
presenciaram Alex
arrebentando a porta da
casa do porquinho. Ao ser
questionado, Alexandre se
defendeu:
“Meus espirros são muito
fortes e eles construíram
casas frágeis...”

O caso está sendo
investigado e a decisão
será tomada na reunião de
sábado, dia 13, na caverna
do leão.

1- Qual o nome do jornal?
____________________________________

2- Transcreva a manchete do jornal Correio
da Floresta.
____________________________________

3- Considerando a história que você leu,
justifique a manchete do jornal.
____________________________________
____________________________________
____________________________________

4- O que significa a expressão “frente a
frente”?
____________________________________

5- Que fato deu  origem à notícia?
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Adaptado de SCIESZKA, Jon. A verdadeira história dos três porquinhos. São Paulo: Cia das Letrinhas, 2005.
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O texto que você acabou de ler é um trecho do livro “A verdadeira história dos três 
porquinhos”. Em outro trecho do livro, aparece uma página de jornal! Veja, a seguir, a notícia 

do jornal sobre  o destino de Alexandre T. Lobo.
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A imagem abaixo representa uma tipografia, local onde 
eram impressos os jornais.
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Há muito tempo, os homens já faziam do jornal um
meio de comunicação. Na China do século VIII, os
primeiros jornais surgiram sob a forma de boletins
escritos à mão.

A prensa, inventada por Gutenberg, inaugurou a
era do jornal moderno.

Você se lembra das aulas de História, quando
estudamos que a Família Real Portuguesa chegou ao
Brasil, em 1808? Pois é! A partir da chegada de D.
João VI, o jornal começou a existir no Brasil. Nosso
primeiro jornal se chamava CORREIO BRASILIENSE.
Segundo os historiadores, eram impressos, apenas,
entre 200 e 500 exemplares.
Nos dias de hoje, o jornal é produzido por gráficas de
grande porte e vendido (ou distribuído) em vários
pontos da cidade.

Os jornais nos permitem o contato com diversos
textos: notícias, anúncios, artigos, charges, quadrinhos,
fotos... E ainda podemos conhecer fatos interessantes
sobre cidades e países do mundo inteiro.

Adaptado de http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-
pedagogica/jornal-sala-aula-423555.stml 

Agora,  vamos trabalhar com o JORNAL. Você vai saber um 
pouco sobre esse meio de comunicação que já existe há muito 

tempo.
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O jornal é um meio de comunicação que relata acontecimentos diários.
É impresso em papel um pouco áspero. É formado por várias páginas, arrumadas

de acordo com os assuntos tratados e que recebem o nome de cadernos.
Nos diversos cadernos do jornal, encontramos notícias, entrevistas, anúncios e

várias informações do interesse de muitas e muitas pessoas. É uma fonte respeitada de
pesquisa.

Criar o hábito de ler jornais contribui para que estejamos bem-informados e
atualizados com os fatos do mundo.

Observe alguns jornais que circulam em  nossa cidade:
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Um  salto para a atualidade...
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Observe os elementos da primeira página de um  jornal da nossa cidade.  
Observando a primeira página do jornal,
responda às questões:

1- Qual é o nome do jornal?
____________________________________

2- Qual  é a manchete desse jornal?
____________________________________

3- Para você, por que os jornais apresentam
a manchete com letras grandes?
____________________________________

4- Além das manchetes, com letras grandes, 
as  primeiras páginas trazem fotos.  Qual é a 
função das imagens ou fotos?
____________________________________
____________________________________

5- A manchete e as imagens dessa
reportagem dão uma dica do que a
reportagem vai tratar? Explique.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Cabeçalho
Parte superior da primeira
página de um jornal.

Lead
É a introdução ou abertura de uma 
notícia.

Manchete
É o título principal, de maior
destaque no alto da primeira
página. É a mais importante
das notícias.

Nome do 
jornal

Imagem
(foto)

Adaptado de oglobo.globo.com/

14

Enquanto os jornais antigos eram impressos em preto e branco, os jornais atuais apresentam  
páginas coloridas, como você pode observar em todas as bancas.

A página principal de um jornal  possui  letras chamativas,  fotos  expressivas e 
uma  notícia que desperta o interesse e a sua  atenção para a leitura.M
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Mundo vê meteoro cair na Rússia

Você já sabe que a primeira página de um jornal precisa chamar a atenção do leitor. Por isso a manchete é tão importante.
É a manchete que desperta o interesse pela notícia.

No primeiro quadro, observe a manchete de um fato acontecido na Rússia. Em seguida, crie, no segundo quadro, uma
manchete para a imagem que você vê em outra página do jornal.
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Vamos conversar um pouco  mais sobre a 
MANCHETE dos jornais!
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Abaixo, há a imagem de dois jornais diferentes, exibindo, na primeira página, as manchetes sobre o mesmo assunto.
O texto 1 apresenta um jornal que é distribuído gratuitamente aos passageiros. A manchete é apresentada em poucas

palavras com o objetivo de transmitir as principais notícias do dia de forma mais rápida, mantendo os passageiros informados.
O texto 2 apresenta um jornal cujas manchetes possuem textos maiores e mais detalhados. É um jornal formado por vários

cadernos, atendendo, principalmente, aos leitores que possuem maior tempo para leitura.

Uma baleia à deriva
Baleia que apareceu morta na
Praia de São Conrado é
arrastada para o alto-mar.

Vamos comparar as manchetes.

1- Observando os jornais, que
manchete apresenta mais
detalhes sobre o fato ocorrido?
____________________________
____________________________

2- O jornal METRÔ RIO é
distribuído para os passageiros do
Metrô. Converse com seu
Professor e reflita: será que isso
tem a ver com a forma breve e
direta da manchete?
Registre aqui sua conclusão.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Em um jornal, as notícias são muito importantes! A notícia é o relato de 
um fato que deve interessar, de preferência,  a  um grande número de 
leitores.  Portanto, para ser notícia,  o fato precisa ser interessante  e

precisa, principalmente,  despertar  a curiosidade do leitor.

Uma notícia  procura 
responder quase 

sempre a
estas questões sobre o 
fato: quem? O quê? 

Quando? Onde? 
Como? Por quê?

A copa do tatu-bola
Seção Brasil

Animal 100% brasileiro e
ameaçado de extinção é
escolhido como mascote de
2014

A disputa era acirrada. Tinha
onça-pintada, arara, jacaré e
até Saci-pererê. Mas quem
levou o título de mascote da
Copa do Mundo de 2014, no
Brasil, foi o tatu-bola.
Ameaçado de extinção, esse

necessários para preservar o tatu-bola.
Se nada for feito, a espécie pode
desaparecer em dez anos. Seria muito
triste!
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A notícia apresenta um título que pode resumir o fato. 
Leia agora uma notícia publicada em O Globinho do dia 17 de março de 2012.

Você sabia que a Copa do Mundo é um evento esportivo que acontece de quatro em quatro anos? Pela segunda vez,
o Brasil será a sede desse evento. A primeira foi em 1950 e a segunda será em 2014. O mascote da seleção de 2014
já foi eleito e, dessa vez, o vencedor foi o tatu-bola. Para saber mais, leia o texto abaixo.

Você sabia que a Copa do Mundo é um evento esportivo que acontece de quatro em quatro anos? Pela segunda vez,
o Brasil será a sede desse evento. A primeira foi em 1950 e a segunda será em 2014. O mascote da seleção de 2014
já foi eleito e, dessa vez, o vencedor foi o tatu-bola. Para saber mais, leia o texto abaixo.

bichinho é 100% brasileiro. Ele
vive na caatinga e no cerrado,
e é encontrado no norte de
Minas Gerais, em estados do
Nordeste e em algumas
regiões do Centro-Oeste. A
candidatura do tatu-bola foi
lançada em fevereiro pela
ONG cearense Associação
Caatinga e, rapidamente, caiu
nas graças da FIFA, entidade
que manda no futebol mundial.
Secretário-executivo da ONG,
Rodrigo Castro espera que a
escolha traga os investimentos
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Lendo a reportagem, você é capaz de responder às perguntas:
1- Que animal foi escolhido para ser mascote da Copa do Mundo de 2014?
_______________________________________________________________
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2- Que curiosidades a respeito do tatu-bola você aprendeu com  essa reportagem?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3- De acordo com a reportagem, como o tatu-bola pode ser beneficiado em relação
ao seu processo de extinção?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4- No trecho abaixo, substitua a palavra destacada por outra, sem mudar o sentido: “A disputa era acirrada. Tinha onça-
pintada, arara, jacaré e até Saci-pererê. Mas quem levou o título de mascote da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, foi o
tatu-bola.”
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

5- Qual o sentido da expressão destacada no trecho: “A candidatura do tatu-bola foi lançada em fevereiro pela ONG
cearense Associação Caatinga e, rapidamente, caiu nas graças da FIFA, entidade que manda no futebol mundial”.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

6- Retire do texto um trecho que expresse uma opinião e outro que expresse um fato.

FATO

OPINIÃO 

Eu achei o tatu-bola um animal bem simpático. Ele até se parece com uma bolinha, 
você não acha? Será que o nome dele tem relação com isso?
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Para curtir!
O trecho da notícia abaixo destaca o nome de cada concorrente 
a mascote da Copa de 2014. Procure-os no caça-palavras!

“A disputa era acirrada. Tinha onça-pintada, arara, jacaré e até 
Saci-pererê. Mas quem levou o título de mascote da Copa do 
Mundo de 2014, no Brasil, foi o tatu-bola.”

Quer uma dica? As palavras podem 
estar ou não invertidas, na diagonal, 

na horizontal ou na vertical! Seja 
esperto e encontre  cada uma delas!

MANCHETE

Quem?

O quê? 

Quando? 

Onde?

Como? 

Por quê? 

7- E se a onça-pintada fosse a escolhida para mascote da Copa 2014?   Como você escreveria  essa notícia? Use as perguntas 
para orientá-lo na realização dessa atividade: quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê?  Preencha o quadro  abaixo.
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Escreva a notícia no seu caderno.

19



Língua Portuguesa - 4.º Ano / 2.º BIMESTRE  - 2014 20

Lobo-guará ferido é capturado pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos
Fêmea foi vista por morador em prédio de uma antiga estação de trem.
Após captura, animal foi levado para tratamento no Parque Ecológico.

Uma fêmea de lobo-guará ferida foi encontrada na tarde desta
sexta-feira (8), na zona rural de São Carlos. O Corpo de Bombeiros
levou cerca de meia hora para fazer a captura do animal ameaçado de
extinção. Ele foi levado ao Parque Ecológico e passa bem.

O lobo estava dentro do prédio de uma antiga estação de trem. O agricultor José Aparecido conta que foi alertado
pelos cachorros e ficou surpreso quando viu o bicho, que estava com uma das patas machucada. “A gente veio ver o que
era e achamos o bicho acuado. Eu fiquei aguardando até o bombeiro chegar, porque a perna estava bem machucada”,
disse.

Durante a captura, os bombeiros tiveram cuidado para que ele não se ferisse ainda mais. Foram feitas várias
tentativas e após cerca de 30 minutos, ele foi pego. “Como ele estava debilitado foi um pouco mais simples. A gente
estava esperando o veterinário para dopar o animal, mas conseguimos capturá-lo sem precisar fazer isso. A maior
preocupação é não machucar o animal”, afirmou o cabo dos bombeiros Marcelo Bafuni.

Tratamento
A fêmea de aproximadamente três anos foi levada ao Parque Ecológico, onde vai receber os tratamentos

necessários. “Após avaliação do veterinário, nós vamos saber se o animal vai ter que ficar um tempo em recuperação ou
se ele poderá ser solto após um procedimento. O objetivo seria que esse animal voltasse à natureza. São animais muito
resistentes, então a probabilidade de voltar à natureza é muito grande”, explicou o diretor do parque, o biólogo Fernando
Magnane.

Ele ainda disse que é comum o aparecimento de animais silvestres na região. Segundo ele, somente profissionais
especializados podem fazer a captura. “A pessoa não deve tocar, pegar. Ele pode se machucar ou machucar a pessoa. O
ideal é chamar a Polícia Ambiental ou Corpo de Bombeiros para remover o animal até o lugar correto”, afirmou.

Adaptado de http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2013/11/lobo-guara-ferido-e-capturado-pelo-corpo-de-bombeiros-de-sao-carlos.tml 

Vamos voltar a falar de 
lobos?
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Uma notícia pode nos trazer muitos conhecimentos 
novos. Vamos ver?

1- Que animal foi encontrado? Quem o encontrou?
__________________________________________________
__________________________________________________ 

2- Onde o animal foi encontrado? 
__________________________________________________
__________________________________________________

3- Algumas passagens do texto estão entre aspas ( “ ”), você
reparou? Explique para que são utilizadas essas aspas no
texto.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

4- Observe que algumas palavras e expressões são usadas
para se referir ao animal resgatado. Fazemos isso para evitar
que o texto fique repetitivo. Encontre e sublinhe, na notícia,
essas palavras.

5- Releia o trecho abaixo.

“Como ele estava debilitado foi um pouco mais simples. A
gente estava esperando o veterinário para dopar o animal, mas
conseguimos capturá-lo sem precisar fazer isso.”

a) A que se refere a palavra em negrito?
__________________________________________________
__________________________________________________

Lobo-Guará Respostas

Idade Aproximadamente 3 anos.

Sexo Fêmea.

Tipo de ferimento Ferimento na pata.

Para onde foi encaminhado Foi levado ao Parque Ecológico.
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8 - A que se refere a palavra destacada em 
“Durante a captura, os bombeiros tiveram 
cuidado para que ele não se ferisse ainda 
mais.”?
___________________________________
__________________________________

b)  A palavra sublinhada expressa uma ideia de

(      ) tempo (      ) oposição       (      ) causa   

6- No trecho “O agricultor José Aparecido conta que foi
alertado pelos cachorros e ficou surpreso quando viu o
bicho, que estava com uma das patas machucada.” a
surpresa do agricultor revela algo sobre a presença desses
animais naquela região. Que revelação é essa?
________________________________________________
________________________________________________

7- Vamos ver o que você consegue  lembrar do texto?
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1- Qual a finalidade desse texto?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2- Que apelo é feito, explicitamente, na propaganda?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3- Qual a intenção do cartaz ao apresentar a imagem de um golfinho e uma frase sobre o lobo-guará? Não era melhor a
imagem do lobo?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Observe o texto abaixo:

Muitas 
espécies 

precisam de 
proteção: 

do golfinho-
rotador, a 

Petrobrás já 
está 

cuidando.
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Saiba o que o Lobo vem aprontando há séculos nas histórias preferidas das crianças

Não é fácil ter fama de mau

Você já reparou que o vilão das histórias sempre se dá mal no final, não? É assim com o Lobo Mau, um dos mais

famosos malvados dos contos, das lendas e das fábulas.

Quer exemplos? Vamos à lista: "Chapeuzinho Vermelho", "Os Três Porquinhos", "O Lobo e os Sete Cabritinhos“ e

"Lobo em Pele de Cordeiro". Já nas fábulas, que são as histórias com animais, vira-e-mexe o lobo é vencido pela esperteza

da raposa ou pela força do leão. Geralmente, o personagem tem um final nada feliz.

E é justamente com isso que vibra Bernardo Boulhosa, 6, aluno da Escola Jardins, em São Paulo. "O Lobo fica

enfezado e acaba sempre pagando o mico", diz.

De onde vem essa ideia de lobo botar medo na gente? "Os contos de fadas surgiram ao redor das aldeias de

camponeses na Europa. Ali os perigos estavam nas florestas, cheias de animais ferozes como os lobos", diz a escritora

Fátima Miguez

Mas o Lobo nem sempre é o malvado das histórias. Em algumas narrativas, ele é um verdadeiro herói. Ou você nunca

ouviu falar no menino Mogli? Ele foi criado por lobos na selva. Também na lenda de Remo e Rômulo uma loba é a protetora.

Heloisa Prieto, autora de livros infantis, explica que o lobo tem significados variados em lugares diferentes. "Nas

tradições indígenas da América do Norte, o lobo é símbolo de coragem e força, por exemplo". Aqui o lobo representa o medo,

o desconhecido. Está aí: sentir medo é um bom motivo para criar coragem.

Adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/di10060606.htm 

E por falar em lobos...
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1- O texto começa com “Você já reparou”...  A quem o texto se dirige aqui?      
___________________________________________________________________________________________________

2- Quando o texto convida “Vamos à lista:”, para quem é o convite?        
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

3- Que ideia  transmite a expressão vira-e-mexe?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

4- Em "O Lobo fica  enfezado e acaba sempre pagando o mico", o que significa a expressão em destaque? Que  sentido 
teria se o Lobo “pagasse o pato”?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Quantas expressões interessantes, não é! O próximo texto 

também é muito interessante. Ele foi adaptado e ganhou alguns 

espaços em branco para você completar...M
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Você já pagou um mico? Conhece alguém mão-de-vaca? Ficou igual a uma barata tonta?
Calma, isso não é conversa para boi dormir! Repare: os bichos estão à solta na Língua Portuguesa.
Quando uma pessoa diz que está "com um galo", todo mundo entende que uma parte da cabeça dela está inchada.
Essas expressões são chamadas de idiomáticas. São difíceis de traduzir para outras línguas e variam em cada época e

região.
Não dá para saber exatamente como ou quando a maioria delas surgiu, mas há várias explicações diferentes.
Ficou com a pulga atrás da orelha? Pois então descubra o que significam algumas dessas expressões idiomáticas.

25

Pagar mico
Quase todo mundo já pagou um.
No jogo de baralho Mico Preto, o
objetivo é fazer pares entre os
machos e as fêmeas de cada
animal. O mico, palavra dos
índios caraíbas que significa
"macaco", é o único que não tem
par. No final, quem fica com a
carta perde o jogo e tem que
"pagar" uma tarefa. Pode ser algo
como dançar na boquinha da
garrafa. Que micão, né?

“Pagar mico” significa
___________________
___________________
___________________
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Os bichos invadiram o português!!!
Descubra como os animais foram parar em expressões como "pagar mico”.

Olha o passarinho!
Hoje basta um clique para tirar uma
fotografia. Mas, há 160 anos, pouco
depois de sua invenção, as pessoas
tinham que ficar um longo tempo na
frente da câmera para que a imagem
fosse fixada. Para fazer a garotada
parar quieta, os fotógrafos colocavam
uma gaiola com um passarinho perto
da câmera e todos prestavam atenção
nela.

“Olha o passarinho!” quer dizer
_____________________________.
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Nem que a vaca tussa
A vaca pode estar com uma
forte pneumonia e mesmo assim
não tossir. Por isso, dizemos
"nem que a vaca tussa" para
falar de coisas impossíveis ou
difíceis de acontecer.

Nem que a vaca tussa significa
__________________________
__________________________
__________________________
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Conversa para boi dormir
Para aguentar um papo chato ou mentiroso, só sendo paciente como um boi. Ele é um mamífero
ruminante, que passa a maior parte do tempo comendo – de 60 a 70 kg de capim por dia! Quando está
com a barriga cheia, ele fica com sono e se deita para fazer a digestão. Esse processo no boi é diferente
do nosso: dura horas. A comida chega ao estômago e depois volta para a boca, para ser mastigada
novamente. Haja paciência!

Conversa para boi dormir  tem o sentido de 
__________________________________________________________________________________. 
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Gato por lebre
Se você resolve comprar um brinquedo legal mas lhe vendem um pior do que o esperado, você levou gato por
lebre. A expressão veio de Portugal, onde a carne da lebre era considerada nobre e a do gato, péssima.

Levar gato por lebre significa
______________________________________________________________________________________.
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Pulo do gato
Antigamente, em Minas Gerais, contavam a história da onça que pediu aulas de agilidade ao gato.
Quando achava que já tinha aprendido tudo, a onça resolveu devorar o gato, mas ele conseguiu
fugir. O bichano foi esperto e não ensinou seu maior truque: o pulo do gato. A expressão também
pode ter surgido porque o felino quase sempre cai em pé e não se machuca. Ou porque ele sabe o
momento certo de pular para pegar uma presa.
O pulo do gato quer dizer 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
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Adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/825677-descubra-como-os-animais-foram-parar-em-expressoes-como-pagar-mico.shtml
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Em muitos jornais há seções que oferecem utilidades para o lar, receitas, dicas de saúde... Em revistas também. Vamos
trabalhar receitas? Para ficar mais interessante, compare os textos!

Receita de cajuzinho de festa 

INGREDIENTES

• 1/2 kg de amendoim
• 3 colheres de sopa de chocolate em pó
• açúcar
• leite condensado

MODO DE PREPARO
• Coloque 1/2 kg de amendoim em uma bacia.
• Adicione as três colheres de chocolate em pó, as três colheres de 

açúcar e o leite condensado, aos poucos, para dar liga.
• Depois, enrole e passe-os no açúcar, coloque em forminhas de 

papel e sirva.
Obs.: Se a massa ficar mole, não conseguir dar liga, vá adicionando,
aos poucos, mais chocolate (mas não muito, para não ficar
ressecado).

Adaptado de http://www.tudogostoso.com.br/receita/20472-cajuzinho-de-festa-
facil-e-saboroso.htmlbbb

* Essa receita foi publicada em um site. http://letras.mus.br/toquinho/87362/
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/ Receita de Felicidade

Toquinho

Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão;
Misture com um pouquinho de amizade;
Junte com carinho uma pontinha de paixão
E uma pitadinha de saudade.

Pegue o dom divino maternal de uma mulher
E um sorriso limpo de criança;
Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer
Com o eterno brilho da esperança.

Peça emprestada a ternura de um casal
E a luz da estrada dos que amam pra valer;
Tenha sempre muito amor,
Que o amor nunca faz mal.

Pinte a vida com o arco-íris do prazer;
Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental
E um sonho sempre pode acontecer
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Voltando a falar de jornais...
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7- Você reparou como são apresentadas as orientações nas receitas? Marque
as palavras que indicam as ações que você deve realizar para que a receita
tenha sucesso.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

28

1- Há  semelhança e diferença entre os dois textos? Explique.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2- Qual a finalidade da receita de cajuzinho?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

3- Qual a finalidade do texto “Receita de Felicidade”?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

4- Que imprevisto pode acontecer durante o preparo do cajuzinho?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

5- A música de Toquinho traz uma receita. O que ela ensina?
___________________________________________________________________________________________________

6- Retire da canção o nome de cinco ingredientes necessários à conquista da felicidade:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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“Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão;
Misture com um pouquinho de amizade;
Junte com carinho uma pontinha de paixão
E uma pitadinha de saudade. [...]”

Releia um trecho da música Receita de Felicidade:

Agora você tem um desafio!
Siga cada passo sinalizado abaixo e escreva a sua RECEITA DE AMIGO. Se desejar, convide um colega para

realizar a atividade com você. Combine com seu Professor.

INGREDIENTES

Que características um amigo deve ter?
O que não pode faltar?
Lembre-se de indicar as quantidades.
Se tiver dúvidas, leia de novo a receita
do cajuzinho.

MODO DE FAZER

COMO SERVIRComo os ingredientes
devem ser misturados?
O que deve ser colocado
primeiro?

Multirio
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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O caderno de classificados de um jornal é um espaço muito procurado pelos adultos que desejam comprar, alugar ou

vender um produto ou mesmo um serviço. É, também, procurado por quem deseja encontrar um emprego, pois há sempre

ofertas em diversos setores.

ANÚNCIO NOS CLASSIFICADOS

Troco cadeira de criança para carro, em
ótimo estado, por motoca, brinquedos e
tudo que puder interessar às crianças. Falar
com Lucimara, pelo tel.: (18) 0000-0000 –
Conjunto Habitacional Ana Jacinta,
Presidente Prudente- SP.

Características de um anúncio 
classificado simples

• Título ou chamada em destaque para atrair
os interessados.
• Linguagem objetiva.
• Características mais importantes do
produto anunciado.
• Dados para contato com o anunciante.

Agora, você vai criar um anúncio. Observe, atentamente,
as características de um classificado e anuncie o seu
produto. Se desejar, convide um colega para realizar a
atividade com você. Combine com seu Professor.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Desenhe aqui o produto anunciado.

30

No jornal também há CLASSIFICADOS!
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Esse classificado é poético, ou seja, usa a linguagem dos 
poemas.  Na verdade, são poemas em forma de anúncios.  

Esse texto geralmente apresenta rimas e ritmo.
Roseana  Murray é autora de um livro chamado 

CLASSIFICADOS  POÉTICOS. 
Será que há na Sala de Leitura?

Esse classificado é poético, ou seja, usa a linguagem dos 
poemas.  Na verdade, são poemas em forma de anúncios.  

Esse texto geralmente apresenta rimas e ritmo.
Roseana  Murray é autora de um livro chamado 

CLASSIFICADOS  POÉTICOS. 
Será que há na Sala de Leitura?

Por que o eu do texto deseja trocar um fusca branco 
por um cavalo cor de vento?

____________________________________________

No classificado ao lado, há palavras que rimam. Observe 
e complete.

Vento rima com

Vamos ler um anúncio classificado diferente? 

31
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LEILÃO NO JARDIM

Quem me compra um jardim
com flores?

borboletas de muitas
cores
(...)

Quem me compra um raio
de sol?

Um lagarto entre o muro
e a hera,

uma estátua da Primavera? (...)

Quem me compra este formigueiro?
(...)

E a cigarra e a sua canção?
(...)

(Este é meu leilão!)

LEILÃO NO JARDIM

Quem me compra um jardim
com flores?

borboletas de muitas
cores
(...)

Quem me compra um raio
de sol?

Um lagarto entre o muro
e a hera,

uma estátua da Primavera? (...)

Quem me compra este formigueiro?
(...)

E a cigarra e a sua canção?
(...)

(Este é meu leilão!)

1- Agora que você já sabe o nome da autora do texto, escreva-o aqui.
______________________________________________________________

2- O leilão do poema é um leilão comum?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3- Escolha, no texto, algo que está sendo leiloado e escreva aqui.
______________________________________________________________

4- Retire, da poesia, a palavra que rima com

a) flores:  ______________________________________________________     

b) hera:   _______________________________________________________   

c) canção: _____________________________________________________

5- Agora, faça a sua rima.

a) raio - ______________________________________________________

b) sol - ________________________________________________________(fragmento) MEIRELES, Cecília. Cecília Meireles 
palavras e pétalas. Rio de Janeiro: Desiderata, 2008.
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Alguns jornais possuem seções especiais somente para anunciar novos livros, publicar poemas, contar fatos
interessantes sobre os autores dos livros, divulgar os que são preferidos pelas pessoas. É a seção cultural! Vamos ler
um poema...

Alguns jornais possuem seções especiais somente para anunciar novos livros, publicar poemas, contar fatos
interessantes sobre os autores dos livros, divulgar os que são preferidos pelas pessoas. É a seção cultural! Vamos ler
um poema...

Você sabe o que é um leilão? Que itens costumam ser leiloados? 
Converse com seus colegas e com seu professor e descubra!  

Depois, leia o poema abaixo e faça o que se pede: 
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Compare o leilão do cartaz com o leilão do poema. 

1- Para que serve o cartaz? Com que objetivo ele foi
criado?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2- Repare que a placa do cartaz parece uma porteira de
fazenda. Que outras imagens dão ideia de campo?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Para saber cada vez mais...
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Continuando nossa seção cultural, vamos ler mais uma notícia.

Mas o tempo da vaca está com os dias contados. Seu segundo livro, sobre

um tigre e uma formiga, está pronto. "Logo, logo, escrevo o terceiro.”

Mesmo com tanto fôlego, Nina ainda não sabe se vai ser escritora. Ela

também pensa em ser bombeiro. "Mas é muito arriscado. Acho que tenho mais

cara de escritora mesmo", diz.

Quem quiser um autógrafo com uma vaquinha pode ir à Bienal nos dias 10 e

11, das 14h às 19h. Mas corra, antes que a Nina assine com uma formiga.

Adaptado de http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/969050-garota-de-sete-anos-autografa-seu-
primeiro-livro-na-bienal.shtml

Garota de sete anos autografa seu primeiro livro na Bienal

Nina Krivochein, de sete anos, que lança 
o livro "A vaca que  não gostava do 

pasto" na Bienal.

Um dia, a vaquinha Gina bolou um plano para fugir do pasto. Revoltada com tanto

capim, ela queria comer jujubas.

Quem inventou a história de Gina foi uma menina de sete anos, com nome

parecido com o da vaquinha e um sobrenome bem difícil: Nina Krivochein.

"Adoro jujuba. Deve ser muito mais gostoso do que capim", conta a garota. A

história deu tão certo que virou livro. E "A vaca que não gostava do pasto" (ed.

Vermelho Marinho; R$ 25) estará até na Bienal do Livro do Rio (de 1.º a 11/9).

Vai ser mais uma oportunidade para Nina distribuir autógrafos. Ela já tomou tanto

gosto pela coisa que, nos mais especiais, desenha uma vaquinha.
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3- Volte ao texto, na passagem “Ela já tomou tanto gosto pela coisa que, nos mais especiais, desenha uma vaquinha.”

a) A que se refere a expressão em negrito?     
__________________________________________________________________________________________________

b) A que se refere a expressão sublinhada?
__________________________________________________________________________________________________

4 - “Mas corra, antes que a Nina assine com uma formiga.” 
Que importância tem essa última  observação?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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1- Qual é o tema da notícia?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2- Copie do texto uma opinião da autora do livro.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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As histórias em quadrinhos contam uma história em sequência, isto é, em ordem de quadros e são muito lidas por

crianças e também por adultos.

Nos quadrinhos, a linguagem pode ser verbal, quando usa palavras, e não verbal, quando usa as expressões do

rosto e do corpo dos personagens, os símbolos que reproduzem os sons.

Para compreender as HQ (historias em quadrinhos) precisamos observar, atentamente, os desenhos, o texto escrito e

a expressão dos personagens em ação.

Leia atentamente os quadrinhos de “Otto e Heitor”:

36

E, agora, os quadrinhos! Oba!

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
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Agora, responda:

1- No quadrinho 1, Otto começa a dar um alerta ao Heitor. Leia até o final e diga o que o menino queria alertar.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2- Nos quadrinhos 2, 3 e 4 quais são os recursos de linguagem verbal e não verbal utilizados pelo autor?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3- O que aconteceu com Heitor após essa sequência?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4- Quem está falando no balãozinho do último quadrinho?
____________________________________________________________________________________________________

37

5- Você reparou nas reticências que
aparecem no primeiro e no último
quadrinhos? O que elas significam?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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O  balão é característico dos 
quadrinhos. Nele aparecem a 

fala e o pensamento dos 
personagens. A forma do 

balão é muito importante. Por 
meio desse recurso, podemos 
representar o que desejamos 

comunicar.
SONO

MÚSICA

DINHEIRO

PENSAMENTO

GRITO

FALA

w
w

w
.educopedia.com

.br

IDEIA
PERIGO

Associe as imagens ao que elas pretendem expressar:

SENTIR MEDO

COMER

SENTIR FRIO

BRIGAR

CHORAR

Observe alguns recursos utilizados nas histórias em quadrinhos.
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1- No primeiro quadrinho, por que as letras estão grandes e a boca do menino está muito aberta?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2- De quem é a fala do  balão no 2.º quadrinho? Como se pode perceber isso?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

39

Leia as tirinhas desta página e da próxima.

Preste atenção aos detalhes!!!
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1- Nesta tirinha, há um balão diferente para cada personagem. Qual a razão dessa diferença?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2- O que significa a palavra “CLIC” no segundo quadrinho? Por que ela foi utilizada?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Lembre-se de que, ao ler uma tirinha, 
cada detalhe é muito importante!
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Que tal criar a sua própria história em quadrinhos? Utilize os recursos que você já conhece. Diversifique letras e balões e dê

asas à imaginação! Se desejar, convide um colega para realizar a atividade com você. Combine tudo com o seu Professor.

PRODUÇÃO TEXTUAL
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1- O que o título do texto sugere?
_______________________________________________
_______________________________________________

2- Que elementos na imagem se relacionam com o título?
_______________________________________________
_______________________________________________

42

Charge é um texto que  normalmente mistura linguagem  verbal e não verbal, a fim de criticar, com humor, algum fato 
atual. 

.

Leia  a charge a seguir:
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3- Pela leitura do texto, para que são utilizados também os
jornais?
_________________________________________________
_________________________________________________ 

4- Que crítica relacionada ao meio ambiente está sendo
feita pelo segundo homem?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

5- Você conhece o sentido da palavra alienado? Procure-a 
no dicionário e faça aqui o seu registro:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

6- Agora, justifique o uso da palavra “alienadinho” na charge.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

É MUITO COMUM ENCONTRARMOS CHARGES EM JORNAIS!  
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1- Descreva a ação humana nessa charge:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

2- A quem a capivara está se referindo em sua fala?
______________________________________________
______________________________________________

43

3- Lendo a imagem da charge, você pode concluir os danos o 
homem está causando à natureza. Escreva-os aqui.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4- Pesquise com seus colegas e seu Professor como deveria 
ser tratado o lixo. Registre aqui suas conclusões .
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

5- Agora, seu desafio é se reunir em grupo com seus colegas,
sob a orientação de seu Professor, e elaborar um cartaz com a
finalidade de alertar os outros colegas da escola sobre a
maneira correta de tratar o lixo.
O cartaz pode ser exposto no mural daescola. Combine com
seu Professor.
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Agora, veja outra charge:
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Há pessoas que sabem amar e cuidar da  natureza, preservam, cantam e se encantam com as belezas naturais.
Que tal, agora,  cantarmos uma música?

Texto I

Viver

Já é tempo de refletir
E de começar a mudar
Se a mão que vai destruir
Também serve pra plantar
É gostoso ver nascer
Cada flor por todo jardim
Perfumando o ar de viver
E continuar assim
Aves coloridas no céu
Peixes livres soltos no mar
Cada animal do campo, floresta
Façam uma festa pra sempre no seu habitat
Falar da paz faz bem ao coração
Com harmonia em forma de canção
E a frase mais sonhada
Que a gente quer dizer
É que a natureza está em tudo e quer viver
A natureza está em tudo e quer viver
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá
Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá

Neuma Morais, Neon Morais
http://letras.mus.br/xuxa/91260/
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1 - Sublinhe no texto I os versos que sugerem uma mudança de atitude radical para que possamos viver em paz. 

2- A que se refere a palavra destacada no verso “E continuar  assim”?  
________________________________________________________________________________________________________

3- O que está presente na imagem do texto II?
________________________________________________________________________________________________________

4- Que ideia as mãos que seguram o planeta transmitem?
________________________________________________________________________________________________________

5- Qual é o tema  comum aos dois textos?
________________________________________________________________________________________________________

Texto II
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Pra quem já esqueceu

Esse planeta também é seu

Se você gosta de ser feliz

E quer fazer todo mundo ser também

Se você gosta do azul do mar

E quer viver com a natureza, então vem

Dessa vez a nossa voz

Vai ser maior do que todos nós, então vem

Vem que pode ser melhor

Ainda dá tempo de mudar

Não demora lembra que o planeta tá sofrendo lá fora

Tá na hora da gente ajudar

E pra quem quiser saber a hora é agora

O planeta não pode esperar

46

TEMPO DE MUDAR

Se você gosta de ser do bem

E aproveitar o melhor que a vida tem

Se você gosta de dar a mão

E tem amor no seu coração, então vem

Essa é a nossa vez

De desfazer o mal que se fez, então vem

Vem que aqui é seu lugar

Ainda dá tempo de mudar 

(...)

Juntos você e eu

Vamos salvar o que se perdeu

(...)

Pra quem já esqueceu

Esse planeta também é seu 

(...) 

http://letras.mus.br/maisa/1544964/

clipart
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1- Compare o tema da canção com os temas das charges que você leu. O que você conclui?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2- O texto faz um alerta, convidando as pessoas a cuidarem do planeta. Retire um trecho que confirme isso.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3- O texto diz “Vem que aqui é o seu lugar(...)”. Que lugar é esse?
__________________________________________________________________________________________________

4- Retire do texto um verso que tenha a marca da linguagem informal.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Há outras letras de  músicas que mostram a 

preocupação com o nosso planeta.

Encontre algumas dessas letras  e leve para a escola. 

Peça, como sempre, ajuda ao seu Professor. 

No recreio, reúna-se com seus amigos para cantar!
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