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Apresentação

Conversa com os(as) alunos(as):

Querido aluno

Receba com muito carinho este livro que foi feito pensando em você e nos 
muitos e muitos conhecimentos importantes que se pode aprender na escola. 
Ao longo deste material, você será convidado a falar, a ouvir, a escrever, a ler, a 
pesquisar e a pensar para resolver desafios que o leve a colocar em uso tudo 
o que você já sabe, o que pensa e o que aprendeu sobre muitas coisas...

Percorrer as páginas deste livro será como uma grande aventura em que 
se percorre diferentes caminhos e pistas para encontrar ao final um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

Queremos que esse livro seja para você uma forma de descobrir e 
aprender cada vez mais. Mas lembre-se, há coisas que podemos aprender 
sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se fizermos em conjunto 
com o professor ou com os colegas num exercício de cooperação e 
ajuda mútua, e é por isso mesmo, que esta coleção se chama “Conviver e 
Aprender”.

Ah! Uma outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, 
ao longo do ano, que este livro está organizado em partes que chamamos de 
Disciplinas, e são muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade pelas cores que as identificam. Língua Portuguesa, por exemplo, tem 
a cor laranja, já Matemática tem a cor verde. Que tal dar uma folheada no 
livro e descobrir por si mesmo?

É exatamente isso que queremos que você faça agora, folheie o livro de 
frente pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e o jeito 
com que elas conversam com você. Cuide dele com carinho e deixe que ele 
se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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Você gosta de comer?

Quais são as comidas que você mais 
gosta?

Conhece uma boa cozinheira?

As pessoas gostam sempre das 
mesmas coisas?

Você já comeu brigadeiros? Sabe de 
que e como ele é feito?

Como podemos aprender a preparar 
coisas gostosas para comer?

Receitas 
e outras gostosuras

Roda de
Conversa

Professor, neste momento, leve para a 
sala diferentes materiais com receitas 
culinárias: livros, cadernos (de família), 
fichas de receitas, receitas retiradas da 
internet, etc. O objetivo é mostrá-los às 
crianças e deixar que elas manuseiem 
diferentes suportes onde é possível encon-
trar receitas de alimentos e como elas nos 
ajudam a entender como prepará-los.
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As histórias que as pessoas contam 
têm jeitos diferentes de ser. 
Isso acontece porque cada um tem 
um jeito de ver!

Preste atenção na história que seu professor irá ler.

O brigadeiro e as formigas que 
não chegaram a tempo!

Enfim, chegou o sábado. E com ele, uma grande 
decepção!

Passei a semana inteira combinando com meus 
primos, Sandro e Cássio, um emocionante passeio pela 
casa velha e abandonada que ficava no final da rua. 

Sempre tive muita vontade de conhecê-la, mas 
era muito difícil encontrar voluntários corajosos 
que aceitassem se aventurar por aqueles corredores 
escuros e sombrios. Os portões, enormes e barulhentos, 
pareciam falar, sem cerimônia, que ninguém era 
bem-vindo naquele lugar. Até 
as árvores que lá estavam, 
possuíam um aspecto 
assustador!

Alguém comentou com 
minha mãe que ali vivia 
um sr. Brigadeiro com sua 

1

Hora do
desafio
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família. Ele, além de bravo, era muito estranho. Não 
conversava com ninguém e não permitia que seus filhos 
fizessem amizade com as outras crianças da rua.

Logo que meus primos chegaram, começamos a nos 
preparar para a grande aventura. Tia Alda, que estava 
sempre muito antenada nas coisas que fazíamos, foi 
logo avisando: “nem pensem em sair na rua, pois vem 
vindo o maior toró!”. 

E ela estava certa! Nem bem havia concluído a 
frase, começou a cair uma tempestade.

O Cássio, que sempre se esquecia de guardar nossos 
segredos, falou sobre seu desapontamento perto da tia 
Alda, que logo quis saber o motivo. 

Quando soube que havíamos planejado conhecer 
a casa do sr. Brigadeiro, ela ficou uma fera e passou 
aquele sermão!

Tia Alda, apesar de brava, era muito divertida. E foi 
logo dando inúmeras ideias para aproveitarmos bem, e 
de forma segura, nosso fim de semana chuvoso. 

Enquanto discutíamos o que poderíamos fazer, o 
primo Sandro, que estava muito calado, deu um grito 
alto e disse:

― Brigadeiro!

Cássio e eu, assustados, pulamos no colo da tia 
Alda, já imaginando o sr. Brigadeiro ali, de carne e 
osso, pronto para nos repreender por termos pensado 
em invadir sua casa.
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Sandro caiu na gargalhada, e 
disse:

― Vamos fazer brigadeiro?!

Tia Alda adorou a ideia e foi 
logo pegando o livro de receitas, 
enquanto meu primo Cássio e 
eu ainda estávamos tentando 

entender o que Sandro queria dizer com brigadeiro.

Enfim, refeitos do susto, pegamos um caderno e 
fomos anotando tudo que tia Alda dizia:

Receita de brigadeiro sem fogo
Ingredientes
• 01 lata de leite condensado
• 01 copo de leite em pó
• 01 1/2 xícara de chá de achocolatado

• 01 xícara de chá de chocolate 
granulado

Modo de fazer
Misture bem o achocolatado com o leite em 
pó. Depois adicione o leite condensado e 
mexa até formar uma massa uniforme. Faça 
bolinhas com a massa e passe as bolinhas 
no chocolate granulado.
Agora é só servir!
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Após tudo anotado, tia Alda pediu para colocarmos 
a mão na massa! Claro que antes, tivemos que lavar 
muito bem nossas mãos...

Seguimos passo a passo a receita e rapidinho o 
brigadeiro ficou pronto.

Você deve estar se perguntando por que é que 
eu chamei esta minha história de “O Brigadeiro e 
as formigas que não chegaram a tempo” afinal, não 
apareceu nenhuma formiga não é mesmo? 

Mas vou explicar:

O brigadeiro estava tão bom que comemos tudo 
e não sobrou nada, nem para as formigas, que não 
chegaram a tempo!!

Ah! E se você e a tia Alda pensam que nós 
esquecemos de conhecer a assombrosa casa do sr. 
Brigadeiro, estão muito enganados, pois já combinei 
com meus primos de vivermos, loguinho, esta grande 
aventura! Claro, em um dia de muito sol! 

  Cris Toledo

Vamos conversar um pouco a respeito do texto?

a) Qual é o tema principal dessa história?

b) A aventura escolhida pelos meninos era a de 
conhecer a casa abandonada no final da rua. Como 
era essa casa?

2

D7

D6
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c) Tia Alda ficou uma fera quando descobriu o plano 
dos meninos. O que quer dizer uma fera?

d) O que o narrador quis dizer com: “Cássio, 
que sempre se esquecia de guardar nossos 
segredos...”?

e)  Por que os meninos se assustaram quando Sandro 
sugeriu fazer brigadeiro?

f)  Por que os meninos tiveram que adiar a aventura?

Preencha a tabela a seguir, colocando as 
características da casa abandonada, do sr. 
Brigadeiro e da tia Alda.

Casa abandonada Sr. Brigadeiro Tia Alda

3

Corredores escuros e sombrios
Portões enormes e barulhentos
Árvores de aspecto assustador

Professor, espera-se que os alu-
nos expressem outras caracterís-
ticas (implícitas) que estes 
elementos despertam.

Bravo
Estranho

Brava 
Divertida

D5, D10

D5, D10

D10

D6

D10
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A casa do sr. Brigadeiro era velha, com os 
corredores escuros, portões barulhentos e as 
árvores eram assustadoras.Vamos pensar nessa 
casa com características diferentes das que 
aparecem no texto? Escreva, em seu caderno, 
como ela poderia ser.

Na frase: “Tia Alda, que estava sempre muito 
antenada nas coisas que fazíamos...”, o que quer 
dizer a palavra antenada? Converse com o professor 
e os colegas, e anote a conclusão em seu caderno.

Agora, substitua a palavra antenada por outra 
palavra semelhante: “Tia Alda, que estava sempre 
muito ____________________ nas coisas que 
fazíamos, foi logo avisando...”.

Reescreva a frase do texto, substituindo as palavras 
grifadas por outras que tenham sentido diferente.

Tia Alda, apesar de brava, era muito divertida.

Tia Alda, apesar de ____________, era muito 
________________.

Agora, reescreva as frases do texto, substituindo 
as palavras grifadas por outras que tenham sentido 
semelhante.

4

5

6

7

8

D6

D10

D10

Atento, bem informado; ligado.

ligada

calma

tediosa



18

Nem pensem em sair na rua, pois vem vindo o 
maior toró!

Nem pensem em sair na rua, pois vem vindo 
____________________!

Você acabou de conhecer sinônimos, quando 
as palavras possuem significados semelhantes 
(exemplo: bonito e belo) e antônimos, quando as 
palavras possuem significados opostos (exemplo: 
forte e fraco).

Leia com seu professor e os colegas os três 
textos que se seguem, observe-os com atenção e 
respondam:

a) O que esses textos têm em comum?

b)  O que esses textos têm de diferente?

Texto 1 

Tinta caseira vegetal

Material: 1 beterraba, 1 cenoura, 1 maço de 
espinafre, 1 copo de água.

Modo de fazer 

Em um liquidificador, despeje a água com um dos 
materiais acima, dependendo da cor que você deseja 
obter.

9

uma tempestade

Lista de ingrediente, modo de fazer, verbos no imperativo ou infinitivo, o texto é dividido e duas partes, título, etc.

Os ingredientes e os procedimentos do modo de fazer.
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Tinta vermelha: beterraba e água

Tinta amarela: cenoura e água

Tinta verde: espinafre e água

Passe a mistura em uma peneira e 
guarde a tinta em potes de vidro bem 
tampados.

Texto 2

Acertar a lata

Material: 6 latas de alumínio, 3 bolas de tênis, giz.

Modo de fazer

Colocar 6 latas iguais numa superfície a 1 metro do 
chão. Formar com elas um triângulo, colocando assim 
as 3 latas na base, 2 em cima e 1 no topo. Traçar uma 
linha no chão com um giz, a uns 3 metros, a partir 
de onde as crianças lançarão as bolas. Cada jogador 
receberá três bolas para tentar derrubar as latas. 
Conta-se um ponto por cada lata derrubada. E três 
pontos a mais para quem conseguir derrubar todas.

Texto 3

Beijinho doce

Ingredientes: leite em pó, leite de 
coco e açúcar refinado.

Modo de fazer

Coloque o leite em pó e o açúcar em 
uma vasilha. Em seguida acrescente o 
leite de coco. Misture até dar o ponto. Enrole.
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Reconhecendo receitas.

a) Qual dos três textos a seguir você acha que é uma 
receita?

10

Texto 1

Imagine...

Leite maltado, granulado de chocolate, com 
flocos crocantes e um delicioso chocolate branco...

Não é sonho. É o novo chocolate Polar por 
apenas R$ 1,99!

Texto 2

• 2 potes de 500 g de margarina

• 1 pacote de pão de forma

• 1 kg de arroz

• 2 kg de feijão

• 1 kg de cebola

• ½ kg de sal

• 1 kg de açúcar

D7
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b) Por que você acha que o texto que você escolheu 
é uma receita?

Texto 3

Docinhos de leite em pó

Ingredientes

• 2 xícaras de açúcar refinado

• 2 xícaras de leite integral em pó

• 50 mL de leite de coco

• Açúcar refinado e cravos da índia para enfeitar

Modo de fazer:

Misture o açúcar e o leite em pó em uma vasilha 
grande, em seguida acrescente aos poucos o leite de 
coco. Forme bolinhas e enfeite com cravo da índia. 
É só servir!

Leia e saiba mais! Vamos conhecer a origem do 
cozimento dos alimentos? No Caderno de Leitura, 
você encontrará o texto “Origem do cozimento 
dos alimentos”, leia-o e descubra. 

Agora que você já aprendeu muitas coisas sobre as 
receitas culinárias, sua tarefa é dar um título que 
combine com a receita a seguir.

11

Professor, neste momento, volte à Roda de Conversa. Traga receitas de variados suportes, para que os alunos voltem a 
manusear e analisar receitas diversas.

X

D7



22

Ingredientes

• 1 abacate
• 2 copos de leite
• 1 colher de 

sobremesa de 
suco de limão

• 2 colheres de 
sopa de açúcar

Modo de preparo

Retire o caroço 
do abacate e raspe a 
polpa, colocando-o no 
liquidificador com o 
leite, o suco de limão e 
o açúcar. Bata bem.
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Na história, tia Alda e os meninos prepararam um 
brigadeiro. Você já comeu brigadeiro? Gostou?

a) O que você acha de, junto com seus colegas 
e professor, preparar o brigadeiro da história? 
Para não errar, vamos rever a receita, seus 
ingredientes, o modo de fazer e combinar com o 
professor e os colegas qual o melhor dia e hora 
para fazer o brigadeiro!

No Material de Encarte, você encontrará a 
receita de uma minipizza toda fora de ordem! 
Recorte, coloque em ordem e cole em seu 
caderno.

12

13

Material de 
Encarte

1

Você quer conhecer algumas curiosidades a 
respeito dos alimentos? No Caderno de Leitura, 
leia o texto “Você sabia que...” e descubra coisas 
muito interessantes! 

Peça a sua mãe, vovó, tia ou vizinha alguma receita 
e leve para mostrar ao seu professor e colegas.

a) Depois de apresentar para a turma a receita 
trazida, com um colega, preencham o quadro a 
seguir.

14
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Receita

Qual é o 
objetivo de 
alguém quando 
escreve uma 
receita?

Quem pode 
escrever uma 
receita?

Quem lê uma 
receita?

Onde podemos 
encontrar 
receitas?

Do que fala 
uma receita?

Você sabe como são feitas as salsichas? 
Descubra lendo o texto “Como são produzidas as 
salsichas?” que está no Caderno de Leitura.

Ensinar uma pessoa a fazer um prato de comida.

Qualquer pessoa.

Quem deseja aprender a cozinhar.

Em livros de culinária.

Fala sobre os ingrediente e processos necessários para fazer um prato de comida.
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Você sabia que...

Alimentação pode combater o mau humor?

Dê adeus ao nervosismo, à ansiedade e ao 
cansaço. Coloque em sua dieta alimentos que têm 
o poder de estimular o funcionamento do sistema 
nervoso, acabar com a irritação e espantar a tristeza.

Alface: ótima para amenizar a irritação. O 
talo tem lactucina, substância que funciona como 
calmante. Além disso, é rica em fosfato. A falta 
desse elemento no organismo causa depressão, 
confusão mental e cansaço. Use e abuse, inclusive 
no preparo de sucos desintoxicantes, nas saladas 
cruas e nos chás terapêuticos.

Banana: pode acreditar, essa fruta 
diminui a ansiedade e ajuda a garantir um 
sono tranquilo. É rica em carboidratos, 
potássio, magnésio e biotina. A 
banana também dá o maior pique 
porque possui vitamina B6, que 
produz energia. 

Laranja: é rica em vitamina C, cálcio 
e vitaminas do complexo B. Ajuda 
o sistema nervoso a trabalhar 
adequadamente. O cálcio, presente 
em sua composição, é relaxante 
muscular e combate o estresse. 
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Nesta unidade, conhecemos muitas receitas. 

Vamos fazer um livro de receitas para presentear 
algum funcionário da escola?

Confira a seguir o que você deverá fazer, com 
ajuda dos colegas, para ter um lindo e útil livro de 
receitas.

I. Escolha uma receita e leve-a para a sala de aula. 
Não esqueça de identificar de onde retirou ou 
quem lhe deu a receita. 

15

Essa fruta ainda é energética, hidratante e 
previne a fadiga.

Ovos: possuem nutrientes que garantem 
o bom humor: tiamina e niacina 
(vitaminas do complexo B), ácido 
fólico e acetilcolina. A carência 
deles pode causar apatia, ansiedade 
e até perda de memória. Dois ovos 
por semana é uma porção bastante 
saudável.

TRUCOM, Conceição. Alimentação para combater o mau humor. Site de curiosidades, [s. l.], 
16 abr. 2009. Disponível em: <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/alimentacao-

para-combater-o-mau-humor.html>. Acesso em: 23 ago. 2012. (Adaptado).



27

II. Com os colegas da sala, façam uma lista com 
os títulos de todas as receitas escolhidas, para 
verificar se não há receita repetida.

III. Com o professor e os colegas, combinem o 
material que será utilizado para a confecção do 
livro.

IV. Copie a sua receita em uma folha separada, 
indentificando de onde retirou ou quem lhe deu. 

V. Capriche no traçado da letra para ficar legível.

VI. Troque a sua receita com a de um colega, para 
verificar se algo precisa ser corrigido. 

VII. Com o professor e colegas, combinem um bom 
nome para o livro e pensem como farão as 
ilustrações.

VIII.Combinem o que irão colocar na página de regras 
de segurança na cozinha e façam uma dedicatória 
à pessoa que será presenteada.

Mãos à obra!

É sua vez de ser o chef!

Converse com o professor e os colegas 
a respeito de como deve ser uma 
alimentação saudável. Em seguida, 

16

Material de 
Encarte

2
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com um colega, façam de conta que vocês são os 
responsáveis pelo cardápio da semana e elaborem 
uma receita saborosa e muito nutritiva! Anotem, em 
seus cadernos, e contem para a turma.

Hora de brincar! Vamos brincar de adivinhar? 
Leia as adivinhas a seguir com atenção e tente 
descobrir as respostas! Dica: todas elas são sobre 
alimentos!

a) O que é que salta, dá um espirro e vira pelo 
avesso? 

b) O que é que tem barba, mas não é homem; tem 
dente mas não é gente?

c) O que é, o que é: tem escama mas não é peixe, 
tem coroa mas não é rei?

d) Adivinhe quem sou: quanto mais lavo, mais suja 
vou?

e) O que é, o que é: fui na feira e comprei uma bela, 
cheguei em casa e comecei a chorar com ela?

f) O que é, o que é: está no meio do ovo e não é a 
gema?

Mais brincadeiras pra você! Vamos brincar de trava- 
-línguas?

17

18

Pipoca

Alho

Abacaxi

A água

A cebola

A letra V

D10
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Primeiro, leia, com ajuda do professor e dos 
colegas, depois, treine e leia-os bem rapidinho! Não 
vale travar!

Fiz um macarrão com camarão e 
sem caramujo, pois com caramujo o 
macarrão não teria gosto de camarão.

A vaca malhada foi molhada por 
outra vaca molhada e malhada.

A rata roeu a rolha da garrafa da rainha.

Agora a brincadeira é com o pensamento! Leia para 
se divertir! Mas... qual é a graça desta tirinha?

19

SOUSA, Mauricio. Turma da Mônica: Magali.

D10
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Mais brincadeira! Agora com as palavras do poema!

Leia com o seu professor e os colegas o poema 
abaixo:

O palhaço

Que rosto será que se esconde

atrás do rosto do palhaço?

Será que não se cansa

de fazer tanta graça?

Onde será que arruma tanto espaço

para guardar tanta dança?

Será que tem um armário

escondido bem no peito?

Será que leva a vida

sempre rindo deste jeito?

Ou será que às vezes também sente 

uma tristeza danada
MURRAY, Roseana. O palhaço. In: ______. O circo. Companhia Editora Nacional. Disponível em: 

<http://www.circonstancia.com/2011/07/o-circo-roseana-murray.html>. Acesso em: 27 ago. 2012. 

Conversando sobre esse poema...

a) Que outro título você daria ao poema de Roseana 
Murray?

20

D6, D10
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b) Por que daria esse nome?

c) Você acha que o palhaço leva a vida sempre rindo? 
Por quê?

d) O que provoca em você uma tristeza danada?

Vamos ouvir um poema? Seu professor irá 
ler um poema muito bonito! Ele se encontra no 
Caderno de Leitura e tem o título de “Comida de 
sereia”!

Para continuar a brincadeira, vamos brincar de 
rimar? Você se lembra o que são rimas, não é 
mesmo?

Escreva palavras que rimem com:

21

Criança rima com

Coração rima com

Colchão, mão, caminhão, etc.

Balança, autoconfiança, cobrança, etc.
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Cabeça rima comPoço rima com

Depois de tanta brincadeira é hora de pensar sobre 
a escrita das palavras! Pinte somente os quadros 
que trazem informações verdadeiras a respeito da 
palavra em destaque.

22

Palhaço

Masculino

Singular

Duas sílabas

Feminino

Plural

Três sílabas

D4

Osso, caroço, almoço, etc. Apodreça, aborreça, conheça, etc. 

X

X

X
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Com que letra eu escrevo?

Responda às questões abaixo, escolhendo uma das 
palavras do quadro. Se tiver dúvidas de qual palavra 
está escrita corretamente, consulte um dicionário.

passoça açúcar massã

maçã paçoca asucar

a) Serve para adoçar os alimentos. 

b) Doce feito de amendoim. 

c) É uma fruta bem saborosa. 

Em dupla, procurem, em revistas, dicionários 
ou jornais, outras quatro palavras que escrevemos 
com ç e mostre para a turma. Escreva-as a seguir:

23

24

D3, D4, D5

 D3, D4

Açúcar

Paçoca

Maçã
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Agora complete as palavras com c ou ç.

ABRA __ O __ IGARRA MOR __ EGO

__ EBOLA BA __ IA ON __ A

25

Mais uma brincadeira para você travar a língua. Leia 
bem rapidinho:

Discuta com o professor e os colegas.

a)  Neste trava-línguas, quantas e quais são as 
palavras que possuem ss para representar o som 
do s? Circule-a.

26

Você percebeu que...

• A letra ç tem som de s?

• Não há palavras iniciadas com ç?

• O ç vem sempre antes das letras a, o, u?

• O sinal colocado embaixo do c é chamado 
cedilha?

Essa pessoa assobia, enquanto amassa e assa a 
paçoca de amendoim.

Pessoa, assobia, assa, massa.

D1, D3, D4

ç C c

çcC
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b) O som da letra s é o mesmo em todas essas 
palavras? 

c) Por que em algumas palavras representamos o som 
do s com ç e em outras com ss?

Leia o texto a seguir, depois discuta com o professor 
e os colegas.

a) Quais são as letras que as palavras destacadas têm 
em comum?

b)  O som da letra s é o mesmo em todas essas 
palavras?

c)  Qual é o som da letra s nessas palavras?

d)  Procure outras palavras que também possuem o 
s para representar o som de z e liste-as em seu 
caderno.

e)  O que você conclui ao observar essas palavras?

27

Vamos ler uma história? No Caderno de Leitura 
você encontrará a história “O lobo e o cordeiro”. 
Ela é muito interessante!

Na porta, havia um aviso proibindo a entrada, 
pois não se podia pisar num chão tão liso sem cair.

As letras em comum são i e s.

O som de z.

Sim.

Sim.

D4
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LEIA MAIS
Uma sopa 100% bruxesca

Editora: Cia das Letrinhas

Autor: Quitterie Simon

A bruxa Croquilda estava 
morrendo de fome, coitada. 
(Fome de bruxa é uma coisa 
descomunal...) Só que os 
armários de sua cozinha estavam todos vazios. Não restava 
nem um sapinho seco no fundo da gaveta... Croquilda teve 
de pegar a vassoura e dar uma busca nas redondezas. Sorte 
que seus vizinhos gostavam de plantar hortinhas. Croquilda 
catou alguns legumes, juntou umas ervas cheirosas e... 
Temos sopa! Para completar, apareceu um príncipe achando 
Croquilda a coisa mais fofa do mundo. Que bruxa resiste a 
um príncipe batendo em sua porta? Depois disso, ninguém 
sabe onde Croquilda foi parar. Para contar a história, restou 
apenas a fumacinha de sua sopa de-li-ci-o-sa!

Com as crianças na cozinha

Editora: Brinque-Book

Autora: Gilda de Aquino

37 receitas fáceis e saborosas para as 
próprias crianças fazerem sem perigo, 
pois não vão ao fogo, elas só precisam 
de um ajudante adulto para lidar com 
o forno, abrir latas, etc. Incluem: 
suspiro, pizza árabe, bolos e biscoitos. 
E muito mais... As receitas vêm acompanhadas dos valores 
calóricos para os pequenos cozinheiros conhecerem um 
pouco mais sobre o que vão comer.
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Marque x na alternativa na qual a grafia de todas as palavras 
está correta.

pêssego, assucar, abrasso

cebola, massa, bacia

preso, amassa, asobia

melancia, cigarra, morssego

Marque x na alternativa na qual a grafia de todas as palavras 
está correta.

casa, roza, vazo 

asa, curioso, blusa

curioso, surpresa, cauza

prezo, prizão, lizo

Pense e  
Responda

X

X

D4

D4
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Você acha que as pessoas necessitam 
umas das outras?

Você consegue viver sozinho?

Pense: desde a hora que você levantou, 
quantas pessoas já lhe ajudaram?

Como retribuir os favores que as 
pessoas prestam a você?

Ao conhecer uma pessoa, o que mais 
lhe chama atenção?

Em sua opinião, quais são as atitudes 
que demonstram uma verdadeira 
amizade?

As aparências
enganam

Roda de
Conversa
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Com capricho, amor e devoção 
é possível mudar o rumo do 
caminho.  
O feio pode se tornar bonito e 
encher de bondade o coração.

Hora do
desafio

Ouça atentamente a leitura que o seu professor fará 
desta história.

A Bela e a Fera
Há muitos anos, em uma terra distante, viviam um 

mercador e suas três filhas. A mais jovem era linda e 
carinhosa, por isso era chamada de Bela. Um dia, o pai 
teve que viajar para longe a negócios e Bela pediu uma 
rosa de presente.

O homem partiu, e na volta encontrou um magnífico 
palácio. Bateu várias vezes e decidiu entrar para 
esquentar-se.

Quando entrou, o velho mercador percebeu que 
havia uma mesa com comida quente. Sentou-se e comeu. 
Depois encontrou um quarto com uma cama acolhedora, 
deitou-se, adormecendo logo. De manhã, encontrou 
vestimentas limpas e uma refeição muito farta. Após 
comer, o pai de Bela saiu do palácio. Perto do portão 
viu uma roseira com lindíssimas rosas e se lembrou da 
promessa feita a Bela. Parou e colheu a mais perfumada 
flor. Ouviu, então, atrás de si, um rugido pavoroso e, 
voltando-se, viu um ser monstruoso que disse:

1

40
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— É assim que pagas a minha hospitalidade, 
roubando as minhas rosas? Para castigar-te, sou 
obrigado a matar-te!

O mercador jogou-se de joelhos, suplicando-lhe 
para, ao menos, deixá-lo ir abraçar pela última vez as 
filhas. A Fera lhe propôs, então, uma troca: dentro de 
uma semana devia voltar ou ele ou uma de suas filhas 
em seu lugar.

Apavorado e infeliz, o homem retornou para casa. 
Bela aproximou-se dele e lhe disse:

— Foi por minha causa que incorreste na ira do 
monstro. É justo que eu vá! E Bela partiu para o 
misterioso destino.

Chegada à morada do monstro, andou pelo palácio.
Abriu uma porta e entrou em um lindo quarto com vista 
para o jardim. 

Na hora do almoço, ouviu baterem à porta. Abriu-a 
com cautela e se encontrou com a Fera. Amedrontada, 
quando já ia implorar piedade ao terrível ser, este, com 
um grunhido gentil lhe disse:

— Sei que tenho um aspecto horrível, mas não sou 
mau. Queria pedir-te para honrar-me com tua presença 
no jantar.

Ainda apavorada, Bela consentiu e ao fim da tarde 
compreendeu que a Fera não era malvada. Passaram 
juntos muitas semanas e Bela se sentia afeiçoada àquele 
estranho ser, muito gentil, culto e educado.

Uma tarde, a Fera, timidamente disse a Bela:
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— Desde quando estás aqui, a minha vida mudou. 
Descobri que me apaixonei por ti. Bela, queres casar-te 
comigo?

A moça, pega de surpresa, respondeu:
— Para tomar uma decisão tão importante, quero 

pedir conselhos a meu pai que não vejo há muito tempo!
A Fera pensou um pouco, mas tanto era o amor que 

tinha por ela que a deixou ir, fazendo prometer que após 
sete dias voltaria.

Quando o pai viu Bela voltar, não acreditou nos 
próprios olhos, pois a imaginava já devorada pelo 
monstro. Abraçou-a, conversaram muito e os dias 
passaram rápidos! 
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Uma noite, em sonhos, Bela viu a Fera morta perto 
da roseira. Voltou desesperadamente ao palácio e perto 
da roseira encontrou a Fera que morria. Então, Bela a 
abraçou forte, dizendo:

— Oh! Eu te suplico: não morras! Acreditava ter por ti 
só uma grande estima, mas como sofro, percebo que te 
amo.

Com aquelas palavras, a Fera abriu os olhos e 
começou a transformar-se em um esplêndido jovem, e 
comovido, disse:

— Um malvado encantamento me transformou em um 
monstro. Somente através do amor, o encanto acabaria! 
Aceita casar-se comigo?

Por amá-lo tanto, Bela aceitou o pedido, e a partir de 
então viveram felizes e apaixonados.

IRMÃOS GRIMM. A Bela e a Fera. Disponível em: <http://www.contandohistoria.com/a_
bela_e_a_fera.htm>. Acesso em: 30 ago. 2012. (Adaptado). 

Gostaram da história? Então, com ajuda do 
professor e dos colegas, releia o texto e conversem 
sobre ele, localizando as seguintes informações:

a) Quem são as personagens que aparecem na 
história?

b) Por que o pai de Bela foi viajar? Qual era a 
profissão dele?

2

(D6)Bela, Fera e o pai da Bela.

(D6)Era mercador, viajou a negócios.
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c) Quais as características da Bela e da Fera? 

d) Por que a Fera ficou brava com o pai da Bela? 

e) Quando a Bela viu a Fera pela primeira vez ficou 
muito assustada, mas com o tempo, mudou de 
ideia. O que fez Bela mudar de ideia a respeito da 
Fera? E o que fez Bela perceber que amava a Fera?

f) Você acha que foi certo o pai da Bela ter entrado 
na casa da Fera, comido a comida, deitado em 
uma cama sem ser convidado?

g) Você já ouviu a frase “Quem vê cara não vê 
coração”? Converse com o professor e os colegas 
sobre o que você entende a respeito dessa frase e 
relacione-a com a história que acabamos de ler.

A Fera encontrou um papelzinho em forma de 3

Hora de mais história! Você já deve conhecer 
a história da Branca de Neve, não é mesmo? Mas 
é sempre bom relembrar! No Caderno de Leitura, 
você poderá acompanhar a leitura que o seu 
professor irá fazer!

(D6)Com o tempo, a Bela conheceu o bom coração da Fera. O seu jeito gentil, culto e educado a encantaram. Bela percebeu seu 
amor quando sofreu com o sonho que teve com a Fera morrendo. Ela percebeu o quanto se importava com ela.

(D10)Espera-se que digam não...Professor, converse com os alunos a respeito dessa atitude do pai de Bela.

(D10)Professor, você terá aqui uma ótima oportunidade de refletir com os alunos a respeito de que as 
aparências enganam. Para sabermos quando a pessoa é boa, devemos primeiro conhecer sua forma de 
ser, de agir, sem julgar pela aparência.

(D6)Bela: carinhosa, bonita; Fera: Monstro, com o aspecto horrível, culto, gentil e educado.

(D6)Porque o pai da Bela pegou uma rosa do jardim do palácio sem autorização da Fera.
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coração e resolveu escrever um poema que 
conhecia para a Bela. Ela quis escrever com letra 
cursiva e prestou muita atenção para não errar o 
traçado. Leia-o, com a ajuda do professor e dos 
colegas, e observe que letra bonita a Fera tem!

Descobrindo o amor 
Eu era um ser que vagava
Que chorava por tudo
Muito bravo ficava
Não gostava do mundo.

Foi então que ao te encontrar
Te pedi uma chance
Venha no meu mundo entrar
E viver um romance! 

D1
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Agora, escreva o poema com letra cursiva, fazendo 
o mesmo que a Fera fez: prestando muita atenção 
nas orientações do professor para o traçado de cada 
letrinha!

4
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Antes de pedir a Bela em casamento, a Fera 
escreveu como faria este pedido. Mas, ao escrever 
teve algumas dúvidas...

a) No final da linha, teve dúvidas ao separar as 
sílabas de uma palavra. Vamos ajudá-la, marcando 
a alternativa que indica a separação correta desta 
palavra.

  Bela, aceita se casar comigo na manhã de domi- 
ngo, bem cedinho?

  Bela, aceita se casar comigo na manhã de domin- 
go, bem cedinho?

  Bela, aceita se casar comigo na manhã de dom- 
ingo, bem cedinho?

b) Fera estava amando mesmo! De tão feliz, 
bagunçou todas as palavras! Veja como ela 
escreveu o pedido de casamento.

5

Vamos ler outra história! No Caderno de 
Leitura você encontrará o texto “As formigas e o 
gafanhoto”. Leia-o, divirta-se e converse com o 
professor e os colegas a respeito do final da história!

D2

X

D2
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Segunda-feira, 15/10/2012 

Querido diário, hoje estou voltando para a casa 
dos meus pais. Estou com muitas saudades!

Sei que a viagem será cansativa e longa, mas 
não vejo a hora de chegar e abraçar toda a minha 
família!

Vamos ajudá-la a colocar as palavras na ordem 
certa para que a Bela entenda a frase? Não se 
esqueça de prestar atenção na pontuação!

 

c) Converse com o professor e os colegas a respeito 
dos sinais de pontuação utilizados no pedido de 
casamento da Fera a Bela.

Quando Fera fez o pedido de casamento, Bela quis 
encontrar o pai e pedir conselhos. Antes de viajar, 
Fera pediu que Bela fizesse um diário contando 
sobre a viagem. 

Veja como ficou o diário que Bela fez:

6

ACEITA BELA, CASAR? COMIGO SE

? LABE, CEIATA ES SACAR GOCOMI

BELA, ACEITA SE CASAR COMIGO?

BELA, ACEITA SE CASAR COMIGO?
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Ao me despedir da Fera, meu coração ficou 
apertadinho... Aprendi a gostar da sua companhia 
e sentirei saudades, mas logo estarei de volta.

Como chegarei à casa dos meus pais muito tarde, 
amanhã volto aqui para te contar como foi rever 
todos!

Até amanhã, Bela

Terça-feira, 16/10/2012

Querido diário, você não imagina como estou 
feliz por reencontrar minha família bem e com 
muita saúde!

Os meus irmãos estão todos lendo e escrevendo. 
Vão à escola e não faltam nunca! A minha irmã 
mais velha se casou e está esperando um filhinho. 
Vou ser tia!! Papai fez um berço de madeira para 
o pequeno e querido neto que irá chegar. Todos estão 
muito felizes!

Senti um pouco de saudades da Fera. Ainda 
não contei ao meu pai sobre o pedido de casamento. 
Contarei amanhã à noite.

Até amanhã, Bela
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Quarta-feira, 17/10/2012

Querido diário,

Hoje contei ao meu pai sobre o pedido de 
casamento que Fera fez.

Meu pai ficou muito assustado, pois não 
acredita que aquela pessoa monstruosa possa 
amar alguém, mas me pediu para pensar bem 
nos meus sentimentos pela Fera e se eu realmente a 
amar, devo aceitar o pedido de casamento que ela 
fez.

Hoje à tarde fomos visitar minha tia 
Cacilda e seu marido Arnaldo. Passei uma tarde 
maravilhosa comendo os quitutes deliciosos que tia 
Cacilda fez.

Tio Arnaldo fez um lindo jardim na casa 
nova que construíram. No jardim, encontrei flores 
lindas!

Quando vi uma rosa maravilhosa, lembrei-me 
da Fera.

As saudades que sinto dela parecem estar 
aumentando a cada dia...

Até amanhã, Bela
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Agora, converse com o seu professor e colegas sobre 
as questões propostas a seguir.

a) Por que as anotações que Bela fez da viagem 
chamam-se diário?

7

Quinta-feira, 18/10/2012

Querido diário,

Esta noite, tive um sonho horrível com a 
Fera e fiquei muito preocupada!

Sonhei que ela estava muito triste, doente 
e caída perto da roseira no jardim do 
palácio.

O meu coraçãozinho ficou muito apertado. 
Não sei se é preocupação ou saudades, mas 
resolvi voltar para rever a Fera.

Com tristeza, me despedi de todos e agora 
estou voltando para a Fera.

Ah, antes de me despedir de você, querido 
diário, preciso te contar uma coisa muito 
importante! Contei a meu pai que amo a Fera 
e resolvi aceitar o pedido de casamento! 

Até amanhã, Bela

Resposta pessoal.
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b) No diário, escrevemos tudo o que nos acontece 
e também os nossos mais secretos sentimentos, 
e por isso ele se torna nosso grande amigo e 
companheiro. O que você costuma fazer quando 
está muito triste ou muito feliz? 

c) Já pensou em ter um diário para registrar seus 
segredos, medos, desejos e sentimentos?

Hora da história! Seu professor irá ler a história 
“O Patinho Feio”, ela está no Caderno de Leitura!

Algumas dicas sobre diários...

Quando fazemos um diário ele é somente nosso. 
Nele escrevemos todas as coisas importantes que 
aconteceram no dia, tanto as boas como as ruins. 
Escrevemos sobre nossos sentimentos.

Podemos enfeitar nosso diário com adesivos, 
figurinhas ou até desenhar, para deixá-lo bem bonito 
e colorido!

E, apesar de ele se chamar diário, escrevemos 
nele só quando temos vontade!

A seguir está uma lista de histórias que você já deve 
ter ouvido ou lido. Leia e circule somente os títulos 
das histórias em que aparecem príncipes encantados.

8

Resposta pessoal.

D4 e D5

Resposta pessoal.
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O Gato de Botas

A Bela Adormecida

Chapeuzinho Vermelho

A Bela e a Fera

Os três 
porquinhos

Rapunzel

João e Maria

O Soldadinho de Chumbo 

Pinóquio

Cinderela
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Desenhe, em seu caderno ou em uma folha de papel 
sulfite, a história que você mais gostou! Não se 
esqueça de colocar uma legenda!

9

Hora de mais história! No Caderno de Leitura, 
você irá encontrar a história “A princesa e a 
ervilha”. Ouça com atenção a leitura que o seu 
professor irá fazer! Divirta-se com ela!

Vamos ver se você conhece bem os contos que já 
leu ou ouviu? 

Quem são essas personagens? 

10

Eu sou peludo, 
tenho orelhas grandes, 
mãos grandes, 
boca grande! 
Vivo na floresta e 

não gosto de uma 
menininha chamada 
Chapeuzinho!

Eu sou branca 
como a neve 
e tenho sete 
amiguinhos muito 
pequeninos!

Eu sou o 
____________________

Eu sou a 
____________________

D4 e D5

Lobo Mau.

Branca de Neve.
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Eu sou bonita e 
carinhosa, tenho um 
amor que apesar de 
se parecer com uma 
fera, é muito gentil!

Eu sou a 
______________________

Você, seus colegas e o professor já conversaram 
sobre o tema as aparências enganam, e entenderam 
o que isso quer dizer, não é mesmo? Vimos que na 
história “A Bela e a Fera”, Bela se apaixonou pela 
Fera por causa de seu jeito educado, culto e gentil 
de ser, mesmo a Fera tendo um aspecto monstruoso!

Em duplas, vamos escrever algo a respeito do 
assunto? Você poderá fazer uma frase bem bonita, 
aconselhando as pessoas a não julgarem os outros 
pela aparência!

Primeiro, conversem para trocar ideias, e depois 
mãos à obra!

1.º rascunho

11

Bela.
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Frase final

Após terem revisado o texto que vocês escreveram, 
transcreva-o para uma cartolina ou sulfite, e 
coloque no mural da escola!

Vamos brincar de mímica? No Caderno de 
Leitura, você encontrará a regra do jogo. Esse é 
um jogo bem divertido!

Agora você é o escritor! Em dupla, criem uma 
história bem interessante para ler aos outros 
colegas da classe. O desafio é misturar as 
personagens de algumas histórias que vocês 
conhecem e fazer uma nova história, bem 
diferente! Usem a imaginação!

12
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Antes de começar, vale a pena lembrar:
1. Relembrem as histórias com as personagens 

acima.
2. Conversem e planejem a história que irão criar:

• Com quais personagens vocês irão trabalhar?
• Onde e quando aconteceu a história?  
• O que poderá acontecer com as personagens?
• Como será o final?

3.  Lembrem-se de reler as histórias que vocês 
já conhecem para observar como elas foram 
escritas e ter novas ideias!

4.  Pensem em um título para a história de vocês.
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Registrem, em seu caderno, a 1.º versão da história 
que vocês fizeram, ou seja, façam o seu primeiro 
rascunho.

É hora da revisão! Como vocês sabem, toda escrita 
precisa ser revisada! Assim, depois de ter feito o 
primeiro rascunho da história, solicitem a ajuda de 
outra dupla.

a)  Leiam a história que a outra dupla escreveu para 
revisá-la, e façam sugestões.

b)  A outra dupla também irá ler a história de vocês,  
para revisá-la e fazer sugestões.

Após as dicas, sugestões e comentários da dupla que 
revisou sua história, passem-na a limpo no espaço a 
seguir.

13

14

15
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Vamos contar aos colegas a história que vocês 
fizeram? Preparem-se! Com seu colega, escolham 
quem irá ler a história para a sala. Ensaiem bem a 
leitura e boa sorte! Com certeza, seus colegas irão 
gostar muito!

16
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Repensando a história... A Fera ficou com muita 
saudade da Bela quando ela foi visitar a família. O 
que Fera poderia fazer para saber se estava tudo 
bem e ter notícias da amada se naquela época ainda 
não existia telefone?

Enviar um e-mail.

Enviar uma carta. 

Escrever um poema. 

17

As pessoas costumam escrever cartas para se 
comunicar com alguém que está distante.

Escrever cartas é uma forma de se comunicar 
que existe há muito tempo.

Geralmente, as pessoas se comunicam assim, 
por escrito, para enviar e receber notícias, contar 
algo importante que aconteceu, perguntar algo 
que gostaria de saber ou responder ao que foi 
questionada.

Atualmente, para se comunicar com quem está 
distante é mais comum trocar e-mails ou falar 
pelo telefone.

Se você respondeu: enviar uma carta, então você 
acertou! Saiba mais sobre as cartas.

18

X



Querida Ana,
Como vai você? Eu gostaria muito de saber se 

está bem, ou precisando de alguma coisa, pois sin-
to você muito distante de mim.

Provavelmente, você irá dizer que está sem 
tempo, afinal tem que ir à escola todos os dias, 
fazer as lições de casa, brincar com a Bia, aquela 
nova amiguinha que vem todos os dias aqui com 
a irmã, que se chama Amélia. E por falar nesta 
Amélia, preciso te contar que ela sempre puxa meu 
rabo quando você não está olhando! Acho que ela 
não gosta muito de mim...

Quando elas estão aqui, vejo que você fica tão 
feliz que até quero brincar junto, mas sempre me 
coloca para fora do quarto. Quando isso acontece, 
fico triste... Só que essa tristeza não dura, pois é 
só você me dar um pouco de atenção que fico feliz!

61

Com ajuda do professor, leia uma carta diferente e 
descubra quem escreveu, para quem escreveu e por 
qual motivo escreveu.

19



Você já deve ter percebido que adoro cheirar tudo 
que vejo, mas confesso que não há cheiro  
melhor do que o teu e esse eu conheço de longe!

Esta cartinha é somente para te lembrar que eu 
estou sempre aqui, pronto para te dar carinho e te 
amar! Alguém já disse que eu não tenho sentimentos, 
que não penso e nem sinto saudades. Mas tudo isso 
é mentira! Quem mais te dá tantas demonstrações de 
alegria quando você chega em casa? 

Só te peço uma coisa: cuida bem de mim!
Carrego você no meu coração, para sempre!
Uma lambida, do teu cão e amigo,

Tombo 

62

Descobriu por que essa é uma carta diferente? Com 
a ajuda do professor e dos colegas, releia a carta e 
conversem a respeito dela.

20
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a) Quem escreveu a carta? Quem é ele? Como é 
possível saber isso?

b)  Para quem escreveu? Como é possível saber?

c)  O que levou Tombo a escrever a cartinha para a 
Ana?

d)  Tombo é amigo de Ana? Ele gosta dela? Como é 
possível saber isso?

e) Ana tem muitos afazeres. Liste todas as atividades 
que Ana faz quando não está brincando com o 
Tombo.

f) Por que Tombo acredita que Amélia, a irmã da 
amiguinha da Ana, não gosta muito dele?

E por falar em cãozinho, leia e se divirta com a 
tirinha a seguir. Qual é a graça dela?

21

MARÇAL. Ziper e a coçeira. Proféticos, [s. l.], 19 jun. 2012. Disponível em: <http://
profeticos.net/tag/cachorro/>. Acesso em: 30 ago. 2012. 

(D6)Tem que ir à escola todos os dias, fazer as lições de casa, brincar com a Bia.

(D6)Puxa o rabo dele quando Ana não está olhando.

Começa a carta assim: “Querida Ana”

cheirar tudo que vejo, mas confesso que não há cheiro melhor do que o teu e esse eu conheço de longe!”/“Esta cartinha é somente para 
te lembrar que eu estou sempre aqui, pronto para te dar carinho e te amar!”/“Quem mais te dá tantas demonstrações de alegria quando 
você chega em casa?”/“Carrego você no meu coração, para sempre!”/“Uma lambida, do teu cão e amigo,”

(D10) Resposta pessoal. Espera-se que os alunos identifiquem, com sua ajuda, algumas pos-
sibilidades que motivaram Tombo a escrever a carta: “Eu gostaria muito de saber se está bem, 
ou precisando de alguma coisa, pois sinto você muito distante de mim” ou “Esta cartinha é 
somente para te lembrar que eu estou sempre aqui, pronto para te dar carinho e te amar!”

(D6) Professor, há várias informações que podem confirmar que Tombo é muito 
amigo de Ana e de que gosta muito dela. Volte ao texto e mostre aos alunos 
quais: “fico triste... Só que esta tristeza não dura, pois é só você me dar um 
pouco de atenção que fico feliz!”/“Você já deve ter percebido que adoro 

(D6) Foi Tombo. Um cãozinho. Descobrimos que ele é um cão 
quando ele escreve:“preciso te contar que ela sempre puxa meu 
rabo quando você não está olhando!” ao se referir à irmã de uma 

amiga de Ana.Também quando ele se despede, assina a carta: “uma lambida, do teu cão e amigo, Tombo.”
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Você já escreveu uma carta? Pois, então, agora vai 
escrever uma, com ajuda do professor e dos colegas. 
Coloque-se no lugar de Ana e pense como ela se 
sentiu ao receber a cartinha de Tombo, e mãos à 
obra! Escreva uma resposta de Ana para Tombo. 
Depois de pronta, copie a carta no espaço a seguir.

22
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Você sabe como fazemos para enviar uma 
carta? No Caderno de Leitura, você encontrará 
informações importantes a respeito do assunto!

Passatempo!

a) Que história é essa? Vamos brincar com os contos 
que você já leu! Encontre no caça-palavras os 
nomes das histórias. 

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

23
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b) Copie a frase, substituindo os desenhos por 
palavras. 

Toda manhã, a                 atrelava  o             à

                 antes do               nascer, para passear.

c) Agora, a brincadeira fica um pouco mais difícil, 
mas você consegue! Você deve juntar parte das 
palavras das figuras para descobrir o que está 
escrito! Uma dica: você usará a primeira sílaba de 
cada palavra do desenho!

A                           adora comer                              !

Vamos ler uma outra história?! No Caderno de 
Leitura, você encontrará o texto “Lenda indígena 
— Kuát e Iaê: a conquista do dia”. 

Toda manhã a Fera atrelava o cavalo à carruagem antes do Sol nascer, para passear. 

A Bela adora comer mamão.
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Agora, vamos pensar e aprender mais sobre a escrita 
das palavras. Você conhece a música a seguir? Vamos 
cantá-la?

 Marcha soldado
Marcha soldado
Cabeça de papel
Se não marchar direito
Vai preso pro quartel

O quartel pegou fogo
Francisco deu sinal
Acode, acode, acode!
A bandeira nacional.

24

Após cantar a música “Marcha soldado”, discuta 
com o professor e os colegas sobre as palavras 
destacadas.

a) Com que letra elas terminam?

b) O som de qual outra letra esse l no final das 
palavras lembra?

25

Com a letra l.

Na leitura, parece que falamos a letra u.



68

Com a ajuda do professor e dos colegas, organize 
uma lista, na lousa, com outras palavras que também 
terminam com l (al, el, il, ol, ul). Pesquise em 
revistas, jornais, dicionários. Copie as palavras da 
lousa, em seu caderno.

Leia o texto e observe a escrita das palavras 
destacadas. Conte para o professor e os colegas o 
que você percebeu! 

A Bela e a Fera decidiram viajar pela Europa. 
Alugaram um automóvel automático e a álcool 
e passearam por estradas lindas, com muitos 
eucaliptos. Conheceram cidades antigas e 
andaram de mãos dadas pelas calçadas. Na hora 
do almoço, trocaram o alface e a alcachofra por 
massas deliciosas! Fizeram um lindo álbum de 
fotografias e já resolveram que a próxima viagem 
será para a Austrália.

Pesquise, em jornais, revistas ou livros, outras 
palavras que possuem sílabas terminadas com o som 
da letra u, mas que não seja a última sílaba! Copie, 
em seu caderno, as palavras que encontrou.

26

27

28
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Converse com o professor e os colegas sobre o que 
vocês podem observar na escrita dessas palavras e 
depois elaborem, coletivamente, um cartaz, para 
registrar essa conversa e, posteriormente, expô-lo 
na classe.

Você conhece as histórias e as personagens 
do Sítio do Picapau Amarelo? No Caderno de 
Leitura, você poderá conhecer um pouco desta 
maravilhosa obra que marcou a infância de muita 
gente!

29

Leia Mais!
As cartas de Ronroroso

Autor: Hiawyn Oram

Editora: Companhia das Letrinhas

Ele se chama Ronroroso 
Seramago de Bragança B 
(RB, para encurtar) e tem 
um problema grande como 
seu nome de família — 
apesar de ser um gato de 
bruxa da mais alta estirpe, 
sua bruxa, Hilda Bruxilda, 
quer ser tudo, menos o 
que deveria ser... Suba 
na vassoura e divirta-se 
à beça com os dramas de 
Ronroroso, o gato da bruxa 
que não quer ser bruxa!
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Assinale a alternativa correta.

Seu professor ditará as características de Bela, localize-as:

Brava, chata e linda.

Bonita, delicada e comilona.

Triste, emburrada e bonita.

Carinhosa, delicada e bela.

Na música  “Marcha soldado”, se o soldado não marchar 
direito ele vai:

sair de férias.

voltar para casa.

preso pro quartel.

tropeçar.

Pense e  
Responda

X

X
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Leia o discurso do Visconde.

Acrobacia dos artistas arábicos

[...] O Visconde pôs-se de pé no 
carrinho e disse:

— Respeitável público. Os artistas 
arábicos vão agora fazer diversas 
acrobacias muito interessantes, 
chamadas Contas ou Operações 
Fundamentais da Aritmética. São as 
reinações dos números, e têm esse 
nome de Fundamentais porque essas 
contas constituem os fundamentos ou 
a base de todas as matemáticas. Quem 
sabe essas Contas já sabe muita coisa e 
pode perfeitamente viver neste mundo 
de Cristo [...].

LOBATO, M. Aritmética da Emília. 29. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1997. p. 17.
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A arte dos

permite muitas
números
contas!

Roda de
Conversa

73

Você concorda com o Visconde 
quando ele diz “Quem sabe essas contas 
já sabe muita coisa...”?

Por que é tão importante saber 
resolver contas?

É possível fazer contas sem conhecer 
números? Como?
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Conta, multiplica, soma, subtrai, 
divide. São as “reinações dos 
números” nos ajudando a entender 
a matemática de todos os dias.

Por falar em mundo, a Emília preparou uma série 
de desafios para a turma do sítio. Começou com um 
discurso: “Será que os terráqueos sabem qual é o 
tamanho da Terra? A Terra é um planeta pequeno. 
Em relação ao universo, não somos nada além de 
um minúsculo ponto. A Terra demora trezentos e 
sessenta e cinco dias para dar uma volta em torno 
do Sol. Isso é um ano inteiro! Agora quero saber 
quem será o mais rápido para realizar os meus 
comandos, ou vão demorar 365 dias?!”.

a) Represente esses 365 dias com o material dourado 
e mostre como ficou.

1

Hora do
desafio
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b) Agora, represente no ábaco os 365 dias do ano. 

c) Qual é o valor de cada algarismo na posição que 
ocupa?

 3 6 5
               ____________________

               ____________________

               ____________________

365 = ______ + ______ + ______

5 unidades

6 dezenas

3 centenas

300  60  5  
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d) Registre na reta numerada, por aproximação, a 
contagem de 30 em 30.

e) Quantas marcações você registrou na reta 
numerada?  _________________________________

f) Cada marcação corresponde a qual parte do ano? 

g) Escreva, na sequência, os nomes dessas partes do 
ano.

Escreva diferentes números de três algarismos em 
que o 3 tenha valor de:

3 300 30

2

0 30  60  90  120  150   180   210   240   270  300  330  360

12

1 mês = 1/12

Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

123 317 239



77

a) Escreva diferentes números de três algarismos em 
que o 2 tenha valor de:

200 2 20

A turma da Emília sabe resolver contas brincando! 

a) Observe o exemplo da turma da Emília e faça o 
mesmo!

b) Siga as orientações do professor e aposte qual 
equipe será vencedora!

6 + 8 + 4 + 12 + 7 + 3 + 5 + 6

6 + 4 + 20 + 7 + 3 + 5 + 6

10 + 20 + 7 + 3 + 5 + 6

10 + 25 + 7 + 3 + 6

10 + 25 + 7 + 9

 Agora é só apostar e resolver as somas.

3

215 132 129
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c) Registre na primeira linha da sua ficha as 
seguintes somas:

10 + 22 + 4 + 15 + 35 + 2 + 41 + 5

52 + 10 + 79 + 14 + 8 + 11 + 60 + 4

90 + 43 + 7 + 16 + 5 + 12 + 78 + 11

Para conferir os resultados das somas da atividade 
3, é preciso aprender a usar um instrumento de 
cálculo: a calculadora.

a) Com a ajuda do professor, digite, na calculadora, 
a soma a seguir. Antes de digitar, calcule 
mentalmente: o resultado será maior ou menor 
que 100?  ___________________________________ 

4

Esse instrumento acaba 
de chegar aqui no sítio! 
Vamos investigar como 

funciona!

Maior.
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82 + 28 =  ___________________________________

b) No visor não aparece a conta inteira. O que 
apareceu de cada vez?  _______________________

c) O sinal (+) apareceu no visor?  _________________

d) Qual foi o resultado?  _________________________

Enquanto digita essa próxima conta, pense sempre 
no resultado que poderá aparecer no visor. Será 
que, nesta conta, o resultado será maior que 80?

45 + 38 + 12 =  ________________________________

a) Agora confira as somas da atividade 3 verificando 
se estão corretas. Emília não vai permitir erros!

Dona Benta vai viajar no dia 1.º de outubro. Ela 
pretende ficar fora do sítio por dois meses. Em que 
dia ela estará de volta?  ________________________

a) Quantos dias ela ficará fora do sítio?

5

6

110

110

1.º de dezembro

61 dias 

Aparece uma parcela por vez.

não

sim

95
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b) Quantas semanas ela estará ausente? 

c) Tia Nastácia fará uma viagem mais curta. Vai ficar 
fora do sítio durante 6 semanas. Quantos dias vai 
durar sua viagem?  ___________________________

d) Quantos meses?  _____________________________

Dona Benta fez docinhos de vários sabores. Emília, 
muito gulosa, queria comer o dobro. O Visconde, 
muito magrinho, só queria a metade. Complete a 
tabela e veja como ficou essa disputa.

Dobro Metade

18

56

12

22

34

36

60

7

9 semanas

42 dias.

1 mês e duas semanas.

36

112

24

44

68

72

120

9

28

6

11

17

18

30
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a) Tia Nastácia fez 17 bolinhos. Como Dona Benta 
poderá repartir esses bolinhos igualmente entre: 
Narizinho, Pedrinho, Emília, Visconde e Rabicó?

b) Hoje Tia Nastácia fez 3 dúzias de balinhas de 
coco. Quantas balinhas ela fez? 

c) Dona Benta repartiu as balinhas de coco em 5 
pacotinhos. Quantas balinhas colocou em cada 
pacotinho?

17 : 5 = 3    
Resto = 2

1 dúzia = 12
3 x 12 = 36

36 : 5 = 7
Resto = 1
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Pedrinho adora brincar com sua coleção de 
soldadinhos de chumbo. Ele organizou um pelotão 
de 3 filas com 4 soldadinhos em cada fila e sobraram 
3. Quantos soldadinhos tem a coleção de Pedrinho? 

a) Pedrinho guardou os soldadinhos em 3 caixas. 
Quantos elementos colocou em cada caixa? 
Pedrinho conseguiu guardar todos os soldados?

8

3 x 4 = 12
12 + 3 = 15

15 : 3 = 5
Sim, Pedrinho conseguiu guardar todos os soldadinhos.
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Dona Benta foi para a cidade para fazer compras no 
supermercado e abastecer o sítio por um mês.

a) Veja a lista dos produtos que ela pretende 
comprar e os preços que Pedrinho já pesquisou 
pela internet.

Feijão R$ 3,00 Fio dental R$ 3,50

Café R$ 3,00 Cotonetes R$ 2,20

Margarina R$ 2,10 Achocolatado R$ 2,90

Óleo R$ 2,00 Arroz R$ 2,00

Farinha de 
trigo R$ 1,50 Bombom R$ 7,90

Macarrão R$ 3,00 Vinagre R$ 3,20

Sal R$ 1,00 Açúcar R$ 2,00

Fubá R$ 1,00 Sabão em pó R$ 4,60

Detergente R$ 1,00 Sabão em 
pedra R$ 5,80

Papel 
higiênico R$ 4,20 Desinfetante R$ 2,60

Shampoo R$ 11,50 Sabonete R$ 1,90

Pasta de 
dente R$ 1,70 Farinha de 

milho R$ 2,00

9
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b) Descubra quanto Dona Benta gastará comprando 
todos os itens abaixo. 

Lista de compras

1 pacote de arroz =  Ela comprará 3 pacotes = 

1 pacote de feijão =  Ela comprará 3 pacotes = 

1 pacote de  
macarrão =  Ela comprará 1 pacote = 

1 pacote de café = Ela comprará 4 pacotes = 

1 lata de óleo = Ela comprará 2 latas  
de óleo =

1 vidro de vinagre = Ela comprará 2 vidros  
de vinagre = 

Utilize este espaço para registrar como calculou. 
Depois, confira na calculadora.

c) Qual foi o valor total da compra da Dona Benta?

R$ 40,40

R$ 6,00R$ 2,00

R$ 3,00

R$ 3,00

R$ 3,00

R$ 2,00

R$ 3,20

R$ 9,00

R$ 3,00

R$ 12,00

R$ 4,00

R$ 6,40
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d) Durante o mês de agosto, Dona Benta foi ao 
supermercado quatro vezes para complementar o 
que faltava no sítio. Na primeira, gastou R$ 22,00; 
na segunda, R$ 19,00; na terceira, R$ 23,00; e na 
última, R$ 31,00. Quanto gastou no supermercado 
nessas idas extras durante o mês?

e) A mãe de Narizinho faz compras no supermercado 
uma vez por semana. A cada compra costuma 
gastar por volta de R$ 25,00. Para suas compras 
do próximo mês, ela já reservou R$ 120,00. 
Gastando o que costuma gastar, sobrará dinheiro 
no final do mês?

22 + 19 + 23 + 31 = 95
(Professor, utilize o material dourado para o aluno compreender a necessidade do transporte de dezenas).

25 + 25 + 25 + 25 = 100
Sobrará R$ 20,00 (mês de 4 semanas).
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a) Arredonde, para as dezenas ou centenas mais 
próximas, os números abaixo:

 38 49 198 152 56 98 297

b) Quando você arredondou os números, encontrou 
números maiores ou menores que os números 
dados? Quais ficaram maiores? Por quê?

c) Quais ficaram menores? Por quê?

Tia Nastácia, Dona Benta e alguns empregados 
trabalham muito no sítio, enquanto as crianças se 
divertem.

10

11

Vou 
ensinar-lhes 

uma maneira simples de 
resolver situações-problema 
na minha Matemática! É muito 

fácil! Vamos arredondar 
os números para facilitar 

o cálculo mental ou as 
estimativas!

40  

Maiores e menores. Os números que ficaram maiores foram: 38  foi arredondado em 40, 49 foi arredondado em 
50, 198 foi arredondado em 200, 56 foi arredondado em 60, 98 foi arredondado em 100 e 297 foi arredondado 
em 300. O arredondamento aconteceu na ordem da dezena, já que eram números com a ordem da unidade 
maior que 5.

152 ficou 150, pois o arredondamento aconteceu na ordem da unidade que era um número menor que 5.

50 200 150 60 100 300 
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a) No Sítio do Picapau Amarelo tem 52 pés de alface 
e 24 pés de repolho. Quantos pés de verdura há no 
sítio?

b) No sítio, tem 85 bananeiras que dão banana- 
-nanica e 78 bananeiras que dão banana-maçã. 
Quantas bananeiras há no sítio?

76

163
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Dona Benta comprou 38 galinhas e colocou no 
galinheiro que, agora, ficou com 52 galinhas. 
Quantas galinhas havia antes de Dona Benta 
comprar as 38 galinhas novas? 

a) Tia Nastácia recolheu hoje do galinheiro duas 
dúzias de ovos. Desses ovos, sobraram apenas 
8 ovos, porque Tia Nastácia fez bolos e doces. 
Quantos ovos ela usou?

12

14

16
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b) Tia Nastácia fez também doces para vender no 
mercadinho do Português. Este mês, ela já vendeu 
83 potes de doce de banana e 59 potes de doce 
de goiaba. Qual tipo de doce foi mais vendido? 
Quantos potes a mais?

Você sabe resolver problemas e operações com uma 
conta armada? Observe como Narizinho e Pedrinho 
resolvem essas situações com a ajuda da Emília, é 
claro!

13

Primeiro 
coloque um número 

embaixo do outro: unidade 
embaixo de unidade e dezena 
embaixo de dezena. Veja o 

exemplo:

D U

3 8

+ 2 7

O doce mais vendido foi o de banana, 24 potes.

6 5
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15 é igual a 1 dezena e 5 unidades. Como formou 
uma dezena, coloquei-a junto com as outras 
dezenas, anotando-a acima das dezenas, para 
não esquecer de somá-las. Embaixo das unidades, 
registrei só o algarismo das unidades. Neste caso, 
deu 5 unidades. Veja o exemplo:

Isso 
mesmo: não 

podemos misturar 
alhos com bugalhos! 
Uma ordem embaixo da 

mesma ordem.

D U

1

3 8

+ 2 7

5

Depois 
some as unidades. Por 

exemplo: 8 + 7 = 15.

6
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49 + 35 coelhos 26 + 17 cenouras 76 + 59 pés de 
alface

D U

1

3 8

+ 2 7

6 5

Agora é 
só somar as dezenas: 
3 + 2 + 1 = 6. Então:

Quero 
ver se você 

aprendeu certinho! 
Portanto, resolva as 
situações abaixo sem 
misturar alhos com 

bugalhos!

49 + 35 = 84                   26 + 17 =  43                       76 + 59 = 135
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Agora, resolva essas situações com a conta armada.

a) Tio Barnabé colheu 49 espigas de milho e guardou 
num cesto. Rabicó, muito guloso, comeu 17 
espigas de uma só vez. Quantas espigas restaram 
no cesto? 

b) Tia Nastácia fez 98 pastéis. Desses pastéis, 45 eram 
de palmito. Quantos eram os pastéis de carne?

14

49 – 17 = 32

98 – 45 = 53
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c) A turma toda do sítio comeu 75 pastéis no lanche 
da tarde. Quantos pastéis sobraram?

d) Tia Nastácia fez mais pastéis para o jantar e 
completou 68. Considerando as sobras do lanche, 
quantos pastéis a mais fez Tia Nastácia? 

98 – 75 = 23

68 – 23 = 45
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À noite, Dona Benta e Tia Nastácia adoram brincar 
com as crianças. Veja a proposta de jogo que 
fizeram dessa vez.

Jogo dos pontinhos

a) Quando um jogador fechar um quadro deverá 
escrever o número dentro do quadro, caso este 
esteja vazio, seguindo a ordem numérica. Se o 
quadro já tiver um número, circule-o com o lápis 
de cor que você escolheu. 

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

25

31 40

50
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Jogadores
1.ª partida: 
número de 
quadrinhos

2.ª partida: 
número de 
quadrinhos

1

2

b) Quem conseguiu mais quadrinhos?

c) Quantos a mais?

d) Agora, faça a soma dos pontos que você marcou 
em cada quadradinho que fechou. Você poderá 
somar seus pontos nas linhas e seu colega poderá 
somar os pontos dele, nas colunas. 

e) Para calcular o total você poderá seguir o exemplo 
da atividade 3. Prossiga até concluir as somas. 
Confira os resultados na calculadora.
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f) Quantos pontos fez o primeiro jogador? 

g) Quantos pontos fez o segundo jogador? 

Utilize o espaço abaixo para realizar seus cálculos.
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Assinale a alternativa correta.

A dezena mais próxima de 88 é:

90

100

80

10

Se repartir 32 doces entre 5 crianças cada uma receberá:

6 doces e sobram 2

6 doces e sobram 5

5 doces e sobram 4

7 doces e sobram 2

Pense e  
Responda

X

X
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Quantos 
quilômetros 

já andamos pela 
floresta, colhendo 

frutos para 
nossa festa!?

98

Preciso 
colocar mais 

2 litros de água 
nesse caldeirão 
para fazer um 

delicioso cozido 
de anão!

Acho 
que pesa 

3 quilos essa 
cesta da vovó! 
Por que tanto 
alimento para 
uma pessoa 

só?

Uau! 
Meu nariz 

cresceu 30 
centímetros! Por 

favor, bondosa fada, 
me tire dessa 
enrAscada!
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Observe a conversa das personagens 
na abertura da unidade. Quais as medidas 
citadas por elas?

As medidas estão presentes nas 
histórias, nas notícias de jornais e 
revistas? Como? Dê exemplos.

E você, como utiliza as medidas nas 
situações de sua vida?

Alguns

e muitas
instrumentos
medidas!

Roda de
Conversa
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Será que estou sonhando? As 
personagens das histórias do mundo 
do “Era uma vez” também estão 
medindo e calculando!?

Leia e descubra!1

Hora do
desafio

Ah! 
Ah! Ah! Adoro 

crianças! Mas... elas 
sempre me escapam!
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Como surgiu o dia das crianças

A criação do Dia das Crianças no Brasil foi 
sugerido pelo deputado federal Galdino do Valle 
Filho, na década de 1920.

Arthur Bernardes, então presidente do Brasil, 
aprovou, por meio do Decreto de n.º 4.867, no dia 
5 de novembro de 1924, a data de 12 de outubro 
como o dia dos pequenos.

O Dia da Criança só passou a ser comemorado 
mesmo em 1960, quando a fábrica de brinquedos 
Estrela fez uma promoção junto à empresa Johnson 
& Johnson para lançar a Semana do Bebê Robusto e 
aumentar suas vendas.

A ideia das duas empresas deu tão certo que 
outros comerciantes resolveram adotar a mesma 
estratégia. E, assim, dia 12 de outubro é o dia de 
homenagear à criança! 

[...]

SAIBA como surgiu o Dia das Crianças: Dia das Crianças no Brasil. Terra, [S.l.], [2004]. 
Disponível em: <http://www.terra.com.br/criancas/diadascriancas2004/comosurgiu.htm>. 

Acesso em: 24 ago. 2012. (Adaptado). 

a) Durante o ano comemoramos muitas datas 
importantes. Qual a data mais importante que você 
já comemorou esse ano? Registre o dia e o mês.
Resposta pessoal.
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O 1.º parágrafo diz que o Dia das Crianças foi 
sugerido pelo deputado federal Galdino do Valle 
Filho, na década de 1920. Troque ideias com os 
colegas e encontre respostas para os desafios abaixo.

a) Quantos anos equivalem a uma década? 

b) Um século equivale a quantas décadas? 

c) Em que século estamos vivendo atualmente? 

d) Um século equivale a __________ anos. Estamos no 
ano 2013 que corresponde ao século ____________.

Troque ideias com os colegas: o ano de 1920 
pertence a qual século? Registre.

Lúcia terá que tomar um remédio a cada 15 
minutos. Ela vai começar a tomá-lo às 3 horas da 

2

3

4

10 anos.

10 décadas.

XXI (século 21).

Século XX.

100

21 (XXI)
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tarde. Marque nos relógios os horários em que 
tomará cada dose, até as 4 horas.

Marília, filha de Lúcia, seguindo as orientações de 
sua mãe, acorda todos os dias às 8 horas da manhã 
e leva uma hora para se arrumar e tomar café. Nas 
duas horas seguintes, ela faz suas lições e lê. Só 
então vai brincar.

a) A que horas ela termina suas atividades para 
brincar?

5

8h às 9h – se arruma e toma café;
9h às 11h – tarefas e leitura;
Ela termina suas atividades e pode brincar às 11h.
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b) Marque essa hora no relógio.

Aline é irmã de Marília. Pobre Aline... Ficou três dias 
inteiros doente, de cama, em casa, sem poder ver 
seus amigos da escola. Se, como já sabemos, um dia 
tem 24 horas, quantas horas Aline passou na cama? 

Das 24 horas do dia, João, irmão mais novo de 
Marília, passa 8 horas dormindo e 5 horas na escola. 
Quantas horas sobram para suas outras atividades? 

Carlos Henrique é o filho mais velho de Lúcia. Ele 
chega à escola todos os dias às 7 horas da manhã. Mas 
antes disso, muitas coisas acontecem: leva 1 hora 
para tomar banho, se vestir e tomar café da manhã, e 
outra hora inteira no ônibus para ir à escola.

6

7

8

3 X 24 = 72h

8 + 5 = 13
24 – 13 = 11
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a)  A que horas ele tem que acordar para fazer tudo 
isso e estar às 7 horas na escola? _______________

b) Quando ele acorda ainda é noite ou já é dia?  ____ 
 ___________________________________________

Bolo de açúcar mascavo

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de manteiga

1 xícara e ½ de açúcar mascavo

1 xícara e ½ de leite morno

1 xícara e ½ de farinha de trigo

½ colher de sopa de fermento em pó. 

9
Hum! 

Comer é uma 
delícia! E fazer seus 
próprios pratos é 

uma diversão. Eu adoro 
misturar a meleca, mas 

odeio quebrar 
ovos!

5 horas

O período que ele acorda faz parte do período denominado dia.
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Modo de fazer

Misture os ovos com o açúcar, a farinha e o leite.

Derreta a manteiga e despeje sobre os 
ingredientes e, por último, coloque o fermento em 
pó. Misture tudo com cuidado.

Unte forminhas (como as de empada) com 
manteiga e despeje a massa com cuidado até passar 
um pouquinho da metade da forminha.

Asse durante 20 minutos, mais ou menos. Peça a 
um adulto para verificar, com um palito, se a massa 
está seca. Deixe esfriar. E sirva.

Um recado da Narizinho 
“Fogo queima” Esse foi o recado da Narizinho para as 
crianças que querem cozinhar. Narizinho conta que, 
mesmo quando vai cozinhar sozinha, ela pede ajuda 
para Tia Nastácia na hora de ligar o forno, acender o 
fogo e mexer com coisas quentes, como óleo, fôrmas, 
etc. Então, escolha um adulto em sua casa, vá para a 

cozinha e coloque a mão na massa.

Na receita de bolo, foram usadas:

½ colher de fermento;

1 xícara e ½ de leite;

1 xícara e ½ de açúcar mascavo.
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a) O que significa ½? Você já viu em algum lugar esse 
jeito de escrever?

b) ½ xícara quer dizer a metade da xícara, ou meia 
xícara?

c) A receita mandava colocar 1 xícara e ½ de leite. O 
que isso significa? 

d) Desenhe, no espaço a seguir:

1 dúzia e ½ de ovos

1 copo e ½ de leite

½ garrafa de suco

Resposta pessoal.

½ xícara pode ser meia xícara ou metade da xícara.

Significa uma xícara inteira mais metade da xícara.
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Na cozinha, existem muitas formas de medir. 10

Uma pitada de...

Uma colher de chá de...

Uma colher de sopa de...

Um quilo de...

Um litro de...

Um copo de...

Você 
já deve ter 

ouvido falar em 
muitas delas.
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Para medir a massa (peso) das coisas usa-se o 
quilograma (kg).

Muitas coisas são compradas por quilo. Nas feiras e 
supermercados, pode-se pedir que pesem os legumes, 

as frutas, as carnes e os queijos.
Mas, às vezes, precisa-se comprar menos que 1 

quilograma.
A medida usada, então, é o grama. Cada mil gramas 

equivalem a 1 quilo, ou melhor, 1 quilograma.

Será que essa turma vai conseguir entrar no 
elevador? 

11

78 kg

73 kg

38 kg 74 kg

58 kg

56 kg
58 kg

81 kg
90 kg

34 kg
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a) Você acha que todos juntos poderão entrar no 
elevador?

b) Quantas pessoas poderão entrar de cada vez? 
Registre a massa (peso) de cada uma delas.

c) Com a ajuda do professor, organize uma tabela com 
a massa (peso) da turma e registre, separando a 
massa (peso) total dos meninos e a massa (peso) 
total das meninas. Depois registre, na tabela, 
quantos gramas um tem a mais que o outro.

Massa (peso) 
meninos 

Massa (peso) 
meninas

Quantos gramas 
a mais?

d) Monte, em seu caderno, um gráfico com as 
medidas encontradas. Não esqueça de colocar 
legenda!

Não.

Professor, há inúmeras possibilidades, sendo assim, divida a sala em grupos, para que cada um possa sugerir 
uma possibilidade. Exemplo: 90 + 56 + 34 + 38 = 218
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e) Substitua as personagens na fila do elevador 
por 10 colegas da turma. Registre seus nomes e 
respectivas massas (peso) aqui.

f) Troque ideias com os colegas e calcule se todos 
poderão entrar juntos no elevador. 

g) Quantos poderão entrar no elevador no 1.º grupo?

Assim como para pesar coisas bem leves usamos o 
grama (g), para medir pequenos tamanhos usamos o 
centímetro (cm), para medir pouco líquido usamos o 
mililitro (mL). Cada mil mililitros valem 1 litro (L).
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Faça uma lista de 5 produtos que marquem litros (L) 
em seus rótulos e outra de 5 produtos que marquem 
mililitros (mL) em seus rótulos. Faça a lista dos 
produtos e as quantidades marcadas nos rótulos. 

a) Recorte as imagens do Material de Encarte 
e separe-as em 3 colunas de acordo com as 
formas de medir.

Metros e 
centímetros Quilos e gramas Litros e mililitros

12

Material de 
Encarte

1



113

Assinale a alternativa correta.

4 pacotes com 250 gramas de café equivalem a:

2 quilos de café.

250 gramas de café.

1 quilo de café.

1 quilo e ½ de café.

É possível dividir 2 litros de refrigerante em:

2 frascos de meio litro.

5 frascos de meio litro.

4 frascos de meio litro.

3 frascos de meio litro.

Maria precisa tomar um remédio em intervalos de 15 
minutos. Em uma hora, Maria tomará o remédio:

2 vezes.

8 vezes.

3 vezes.

4 vezes.

Pense e  
Responda

X

X

X
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FLANDERS, Albert Eckhout. Mulher tupinambá com criança. 1641-44. 
Óleo sobre madeira, 265 cm x 157 cm. Museu Nacional da Dinamarca.
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A beleza das

formas
encanta!

Observe a imagem e identifique as 
formas geométricas.

Quais dessas formas foram criadas 
pelo homem?

Quais formas são próprias da 
natureza?

Roda de
Conversa
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Como pode a natureza fazer 
tanta arte? E...  não ficou 
satisfeita! Contemplou o homem 
com muita imaginação para 
continuar a sua criação!

Observando a imagem da obra Mulher tupinambá 
com criança e a imagem abaixo, que formas 
geométricas você identifica no corpo humano?

1

Hora do
desafio

PRICE, Gary Lee. Circle of peace (Círculo de Paz). Escultura em bronze a céu aberto. 
Parque Benson Sculpture Garden, Colorado, EUA. 

[S
.I

.]
/A

ce
rv

o 
da

 E
di

to
ra



117

Desenhe a figura geométrica.
A que parte do 

corpo humano se 
relaciona.

Esfera / circulo                                        Cabeça / rosto

Tronco

Pernas, braços e dedos

Paralelepípedo / retângulo                        

Cilindro                                                                    
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a) Contorne, em uma folha, as faces dos sólidos 
geométricos ou objetos com forma de sólidos para 
obter triângulos, retângulos, quadrados e círculos. 
Recorte. Utilizando essas formas, monte a figura 
de um corpo humano.
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Mostre para Rogério como ele poderá organizar 
os objetos no seu armário. Recorte os objetos 
do Material de Encarte e organize-os nas 
prateleiras do armário.

2 Material de 
Encarte

2
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Qual é o objeto?

Esse é o jogo de hoje!

• Organizem alguns objetos com forma de sólidos 
sobre a mesa do professor.

• Após todos observarem bem, escolham dois 
alunos: o 1.º sai da sala e o 2.º retira um objeto 
da mesa.

• Quando o 1.º aluno voltar para a sala, aquele que 
retirou o objeto da mesa deverá descrevê-lo para 
o colega. Será que ele adivinhará qual objeto foi 
retirado da mesa?

• Para o jogo ficar mais animado, dividam a turma 
em 2 times, sendo escolhido, a cada jogada, um 
representante de cada time. Agora é apostar e se 
divertir!

a) Desenhe, no espaço a seguir, a figura 
correspondente à descrição do seu colega.

1.ª figura 2.ª figura 3.ª figura

3
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4.ª figura 5.ª figura 6.ª figura

Recorte as peças do quebra-cabeça que 
se encontram no Material de Encarte, em 
seguida, monte o quebra-cabeça e cole-o 
montado no espaço abaixo.

4

Material de 
Encarte

3
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a) Agora, observe a imagem do quebra-cabeça e 
complete o quadro conforme as figuras que você 
identificou.

Descrição da figura Nome da figura Desenho

Figura plana com 4 
lados iguais

Figura plana com 3 
vértices e 3 lados

Figura plana  
com 4 vértices

Figura plana 
circular

quadrado

triângulo

retângulo

círculo
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Pegue as peças do tangran que você utilizou no 
bimestre anterior. Contorne-as várias vezes em 
papel colorido e recorte-as. Monte imagens com as 
formas que você recortou. Organize uma legenda 
com as figuras planas que você utilizou para compor 
a imagem.

5
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Você é capaz de desenhar um círculo com um 
barbante? Para desenhar um círculo de 3 metros no 
chão, Vitória e Pedro pegaram um barbante com a 
metade dessa medida. 

a) Quantos metros media o barbante que pegaram? 

b) Agora, com um colega, tracem um círculo no pátio 
da escola, com um barbante da mesma medida 
encontrada na questão (a). Descrevam como vocês 
realizaram essa tarefa.

a) Agora, também utilizando barbante, crie a sua 
obra de arte. Pinte, dê um título e mostre aos 
seus colegas.

6

7
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Utilizando elástico, represente no geoplano a figura 
abaixo.

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

a) Crie outras figuras. Represente no geoplano de 
papel as figuras que você criou.

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

8

Professor, as 
orientações 
encontram-se 
no Manual do 
Professor. 
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• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

O que será que vai surgir? Siga as orientações do 
professor e descubra.

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

9
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Com a ajuda do professor, dobre aqui, dobre ali, 
e faça um lindo cartão para entregar a um colega 
da classe ou à pessoa que você mais gosta. Escreva 
uma mensagem e o entregue com um grande 
abraço.

10

1

1. Inicia-se este origami do
papel em formato retangular,
dobrar as pontas para o centro
seguindo as setas, formando
um triângulo.

2. Dobrar as pontas centrais
para dentro, formando um “V”.
Vire.

3. Unir as pontas laterais
até o meio como na figura.

4. Dobre as pontas
superiores na diagonal,
como acima.

5. Está pronto
o coração.

3 4 5

2
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Assinale a alternativa correta

Uma figura geométrica plana, com 4 vértices e quatro lados 
iguais é um:

cone.

quadrado.

círculo.

cilindro.

O sólido geométrico com três faces e 1 vértice é:

um retângulo.

um cubo.

uma pirâmide.

uma esfera.

Pense e  
Responda

X

X
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Caderno 
de leitura
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Origem do cozimento dos 
alimentos

A evolução humana aconteceu juntamente com um fato 
que, hoje, parece simples: o cozimento. Estima-se que a 
primeira vez em que um ser humano cozinhou algo foi há 
1,9 milhões de anos atrás. Para isso, era necessário que o 
homem tivesse controle do fogo. O responsável pelo primeiro 
cozimento foi o Homo erectus.

De acordo com antropólogos, o controle do fogo e 
o cozimento surgiram por acaso. O australopithecus se 
alimentava de carne crua. Para tentar deixar seu alimento 
mais fácil de mastigar, de maneira extremamente rústica, a 
carne era socada com pedras, de forma que as faíscas iam 
“grelhando” o alimento.

É interessante salientar o formato humano nesse período. 
O Homo erectus possuía o crânio 50% maior e a caixa toráxica 
mais pélvis 50% menor que seus ancestrais. Seus dentes eram 
pequenos, por isso a necessidade de deixar o alimento mais 
fácil para mastigação.

Isso influenciou muito na evolução da espécie. O alimento 
cozido possui maior conteúdo energético. Por isso, a espécie 
conseguiu desenvolver o cérebro. As calorias extras dos 
alimentos cozidos permitiram ao Homo erectus caçar com 
maior frequência.

Enfim, o cozimento melhorou claramente a qualidade da 
alimentação humana, interferindo diretamente na rapidez da 
evolução da espécie.

MIRANDA, Juliana. Origem do cozimento dos alimentos. Site de Curiosidades, [s. l.], 13 
set. 2011. Disponível em: <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/origem-do-

cozimento-dos-alimentos.html>. Acesso em: 28 ago. 2012. 
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Você sabia que... 
• Só 3/4 dos peixes capturados são comidos, o 

resto é usado para fazer coisas como cola, sabão, 
margarina e fertilizantes?

• Para fazer um quilo de mel, as abelhas 
têm que visitar 4 milhões de flores e 
percorrer uma distância igual a 4 vezes 
ao redor da Terra?

• Depois de tomates, as bananas são 
as frutas mais populares do mundo? E que, nos 
países ocidentais, elas representam cerca de 3% 
do total de vendas de uma mercearia?

• Cebola, maçã e batata têm o mesmo gosto? E que 
as diferenças nos sabores são causadas pelo cheiro?

• A vitamina A evita a cegueira 
noturna? E que a cenoura nos 
fornece mais de 200% da ingestão 
diária recomendada de vitamina 
A?

• Se você come frutas, verduras, 
cereais ou ovos, está recebendo 
todas as vitaminas, minerais e 
proteínas que necessita o corpo, além de diminuir 
o risco de padecer de doenças cardíacas, cegueira 
e outros males?

PEDREIRA, Joana N. Curiosidades sobre alimentos. Site de curiosidades, [s. l.], 20 jul. 
2011. Disponível em: <http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/curiosidades-so-

bre-alimentos.html>. Acesso em: 28 ago. 2012. (Adaptado). 
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Como são produzidas as salsichas?
As salsichas são feitas em linhas de produção automatizadas. 

Isso significa que a produção é quase que totalmente livre do 
contato humano.

Ao contrário do que muita gente pensa, o processo de produção 
das salsichas conta com um rigoroso manual de higienização. A 
escolha dos ingredientes, no entanto, não é tão minuciosa, já que 
as salsichas são feitas com carne picada ou moída de qualquer 
pedaço do boi, do porco ou do frango.

O produto é feito com as sobras dos cortes tradicionais das 
carnes e partes pouco apreciadas pela população. Veja a seguir um 
passo a passo da produção das salsichas:

Primeiro acontece a escolha da matéria-prima: a chamada 
carne industrial, composta, principalmente, de sobras e aparas dos 
cortes tradicionais de boi, frango e porco. As peças congeladas são 
cortadas em pedaços bem pequenos por máquinas.

Em seguinda, as carnes passam por um aparelho chamado 
cutter, que transforma a mistura em uma espécie de farelo 
homogêneo. Depois se junta doses de sal, amido de milho, 
temperos e conservantes ao produto.

Logo depois, acontece o processo de embutimento: a pasta sai 
do cutter e é usada para encher as tripas, que podem ser naturais 
ou artificiais, feitas de plástico ou celulose.

Depois de fechadas, as salsichas ficam por meia hora em uma 
estufa a 80 ºC para cozimento, e logo depois elas são resfriadas 
com uma ducha de água gelada por cerca de 20 minutos, matando 
microrganismos que sobreviveram ao calor da estufa.

O produto é geralmente embalado a vácuo. Como podemos ver, 
o processo de produção da salsicha leva em conta a qualidade e a 

limpeza do produto. Ainda assim, 
recomenda-se que as pessoas lavem 

e até fervam as salsichas antes de 
comê-las.

MIRANDA, Juliana. Como são produzidas 
as salsichas? Site de Curiosidades, [s. l.], 

2 dez. 2011. Disponível em: <http://www.
sitedecuriosidades.com/curiosidade/como-sao-

produzidas-as-salsichas.html>. Acesso em: 28 
ago. 2012. 
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 Hora da pesquisa!
Todas as escolas municipais de Indaiatuba 

recebem a merenda escolar. Você percebeu que 
é oferecido uma refeição diferente a cada dia da 
semana?

Pesquise com o professor e os colegas os itens 
abaixo sobre a merenda escolar e desenvolva um 
texto com a ajuda do professor e dos colegas sobre 
o que vocês descobriram! 

a) Merenda: quem faz, onde faz, como é 
transportada até a escola, quem elabora o 
cardápio, quem compra os alimentos, com qual 
dinheiro é comprado estes alimentos.

b) Escola: quem recebe a merenda, onde fica até 
a hora de servir, como é servida, se tem muito 
desperdício, qual refeição que os alunos comem 
mais, onde fica o cardápio, se há controle de 
quantas refeições são solicitadas e quantas são 
consumidas, etc.

Uma dica importante: muitos desses itens você 
poderá descobrir fazendo uma entrevista com a 
gestora da escola. Você será o repórter e precisa 
se preparar para essa entrevista! Então, siga as 
orientações que o professor fará.

Professor, você encontrará as instruções no Caderno do Professor.
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Carta
Você sabia que...

• A carta surgiu da necessidade que o homem tinha 
de se comunicar com as outras pessoas?

• O Dia do Correio é comemorado no dia 8 de abril?

• Há pelo menos uma agência dos correios em cada 
município brasileiro? E que são, no mínimo, 5 564 
agências pelo Brasil?

• O selo é a maneira universal de se saber 
que quem postou a carta pagou pela 
entrega dela? E que, às vezes, também 
é utilizado apenas carimbo da 
autoridade postal?

• Antigamente quem pagava a 
carta era o destinatário? E que 
isso mudou devido aos calotes 
que os carteiros recebiam, 
já que, muitas vezes, quem 
recebia a carta não 
queria pagar?

• Antes de enviar uma 
carta, é preciso colocá- 
-la em um envelope, 
que deve ser 
preenchido na 
frente e no 
verso?
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Veja no exemplo:

Na frente do envelope, você deve colocar o nome 
e o endereço completo de quem vai receber a carta. 
Este é o destinatário. É também na frente, que deve 
ser colocado o selo e o CEP (Código de Endereçamento 
Postal) correspondente ao endereço.

No verso do envelope, você deve colocar o 
nome e endereço completo de quem envia a carta. 
Este é o remetente. Não se esqueça de colocar o 
CEP correspondente ao endereço.

Ana Maria dos Santos
Rua das Andorinhas, 168
Bairro Cidade Nova
Indaiatuba – SP
13.330-000

SELO

Tombo dos Santos
Rua das Andorinhas, 168 – fundos
Bairro Cidade Nova
Indaiatuba – SP
13.330-000

Ana Maria dos Santos
Rua das Andorinhas, 168
Bairro Cidade Nova
Indaiatuba – SP
13.330-000

SELO

Tombo dos Santos
Rua das Andorinhas, 168 – fundos
Bairro Cidade Nova
Indaiatuba – SP
13.330-000
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Carta Social – Serviço Postal dos 
Correios – Como enviar?

Os Correios criaram a Carta Social para facilitar 
o acesso das camadas menos favorecidas de nossa 
população aos serviços postais. A partir de março de 
2012, o envio da carta social teve novas restrições. 
A primeira mudança é que somente pessoas físicas 
inscritas no Bolsa Família ou no CadÚnico (Cadastro 
Único para Programas Sociais)  poderão efetuar a 
postagem. 

Vantagem da Carta Social: o selo para a Carta Social 
custa somente 0,01 centavo (um centavo).

A Carta Social só funciona em território nacional.

Principais características da Carta Social: 

1.  Postagem máxima de 5 (cinco) cartas por remetente.

2.  Limite máximo de peso igual a 10 (dez) gramas.

3.  Endereçamento (remetente e destinatário) 
efetuado de forma manuscrita.

4.  Mensagem envelopada, não se admitindo utilização 
de envelope com janela, com timbre de pessoas 
jurídicas ou com inscrições promocionais impressas 
no envelope. É admitida a utilização de envoltório 
por dobramento de papel de uma única folha de 
papel ou confeccionado pelo próprio remetente.

5.  Menção “carta social” é posta pelo remetente no 
canto inferior esquerdo do anverso do envelope, 
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acima das quadrículas reservadas à indicação do 
CEP.

6.  Franqueamento realizado por meio de selos ou 
estampa de máquina de franquear.

7.  Não utilização de qualquer serviço adicional ou 
acessório.

8.  Remetente e destinatário devem ser pessoas 
físicas.

9.  Entrega em âmbito nacional.

10.  Tratamento de objeto urgente.
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Comida de sereia

O que será que a sereia come
em seu castelo de areia?
Enquanto penteia os cabelos
a panela esquenta na cozinha:
será que a sereia come anêmonas,
ostras, cavalos-marinhos?
Ou delicados peixinhos de olhos
dourados?
Algas marinhas, lulas, sardinhas?
Polvos, mariscos, enguias,
ou será que a sereia come poesia?

MURRAY, Roseana. Comida de sereia. In:______. Poemas e comidinhas. 
São Paulo: Paulus, 2008. 
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Jogo: quem sou eu? (mímica)
Relembrem as personagens que 

aparecem nos contos de fadas e 
conversem sobre as características de 
cada uma.

Escolham um colega de sua equipe 
que irá até a equipe adversária para 
saber que personagem foi escolhida para 
ser representado. 

Esse colega terá um minuto para 
tentar passar ao seu grupo, por meio de 
mímica, o nome da personagem escolhida pela 
equipe adversária.

Observem as mímicas e descubram o nome da 
personagem escolhida pela equipe adversária.

Se alguém acertar, o grupo ganha um ponto. Caso 
contrário, o ponto vai para a equipe adversária.

Comuniquem ao representante da outra 
equipe o nome da personagem que vocês 
escolheram, para que ele repasse, por 
mímica, à equipe dele.

Vence a equipe que tiver o maior 
número de pontos.

Importante: a pessoa que estiver 
fazendo a mímica não poderá falar nada 
enquanto estiver apresentando a personagem 
à equipe!
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O lobo e o cordeiro

Estava o cordeiro a beber água num córrego, 
quando apareceu um lobo esfaimado, de horrendo 
aspecto.

— Que desaforo é esse de turvar a água que 
venho beber? — disse o monstro, arreganhando os 
dentes. — Espere, que vou castigar tamanha má- 
-criação!...

O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com 
inocência:

 — Como posso turvar a água que o senhor vai 
beber se ela corre do senhor para mim?

Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a 
resposta, mas não deu o rabo a torcer.

 — Além disso, — inventou ele  — sei que você 
andou falando mal de mim no ano passado.

— Como poderia falar mal do senhor o ano 
passado, se nasci este ano?

Novamente confundido pela voz da 
inocência, o lobo insistiu:

— Se não foi você foi seu irmão 
mais velho, o que dá no mesmo.

142
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— Como poderia ser seu irmão mais velho, se sou 
filho único?

O lobo, furioso, vendo que com razões claras 
não venceria o pobrezinho, veio com razão de lobo 
faminto:

— Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu 
avô!

E — nhoque — sangrou-o no pescoço. 

Moral: Contra a força não há argumentos.

143

LOBATO, Monteiro. O lobo e o cordeiro. In: 
_____. Fábulas. São Paulo: Globo, 2008. p. 84. 
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As formigas e o gafanhoto
Num brilhante dia de outono, uma família de formigas 

se apressava para aproveitar o calor do sol, colocando 
para secar todos os grãos que haviam coletado durante o 
verão. Então um gafanhoto faminto se aproximou delas, 
com um violino debaixo do braço, e humildemente veio 
pedir um pouco de comida. 

As formigas perguntaram surpresas: “Como? Então 
você não estocou nada para passar o inverno? O que afinal 
de contas você esteve fazendo durante o último verão?” 

E respondeu o gafanhoto: “Não tive tempo para 
coletar e guardar nenhuma comida, eu estava tão 
ocupado fazendo e tocando minhas músicas, que 
sequer percebi que o verão chegava ao fim.” 

As formigas encolheram seus ombros 
indiferentes e disseram: “Fazendo música, todo 
tempo você esteve? Muito bem, agora é chegada 
a hora de você dançar!”

E, dando às costas para o gafanhoto, 
continuaram a realizar o seu trabalho.

Moral da História: 

Há sempre um tempo para o trabalho, e 
um tempo para a diversão.

ESOPO. As formigas e o gafanhoto. Fábulas 
ilustrdas, [S.l.], 2000-2011. Disponível 

em: <http://sitededicas.ne10.uol.
com.br/as_formigas_e_o_gafanhoto.

htm>. Acesso em: 28 ago. 2012.
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No princípio, só havia a noite. 
Os irmãos Kuát e Iaê — o Sol e a Lua 
— já haviam sido criados, mas não 
sabiam como conquistar o dia. Este 
pertencia a Urubutsim (Urubu-rei), 
o chefe dos pássaros. 

Certo dia, os irmãos elaboraram 
um plano para capturar Urubutsim. 
Construíram um boneco de palha 
em forma de uma anta, no qual 
depositaram detritos para a 
criação de algumas larvas. 

Conforme seu pedido, as 
moscas voaram até as aves, 
anunciando o grande banquete que 
havia por lá, levando também a 
elas um pouco daquelas larvas, seu 
alimento preferido, para convencê-
-las. E tudo ocorreu conforme Kuát 
e Iaê haviam previsto. 

Ao notarem a chegada de 
Urubutsim, os irmãos agarraram-
-no pelos pés e o prenderam, 

Lenda indígena — Kuát e Iaê: 
a conquista do dia
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exigindo que este lhes entregasse o dia em troca de 
sua liberdade. O prisioneiro resistiu por muito tempo, 
mas acabou cedendo. Solicitou então ao amigo Jacu 
que este se enfeitasse com penas de araras vermelhas, 
canitar e brincos, voasse à aldeia dos pássaros e 
trouxesse o que os irmãos queriam. 

Pouco tempo depois, descia o Jacu com o dia, 
deixando atrás de si um magnífico rastro de luz, que 
aos poucos tudo iluminou. O chefe dos pássaros foi 
libertado e desde então, pela manhã, surge radiante o 
dia e à tarde vai se esvaindo, até o anoitecer. 

KUÁT e Iaê: a conquista do dia. Blog Rádio Choque, [S.l.], 18 abr. 2012. Disponível 
em: <http://www.desvendar.com/especiais/indio/lendas.asp>. Acesso em: 28 ago. 

2012. (Adaptado). 
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Branca de Neve

Era uma vez um rei que vivia num reino distante 
com a sua filha pequena, que se chamava Branca de 
Neve. O rei, como se sentia só, voltou a se casar, 
achando que também seria bom para a sua filha ter 
uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito 
bela mas também muito má, e não gostava de Branca 
de Neve que, quanto mais crescia, mais bela se 
tornava.

A rainha malvada tinha um espelho mágico, ao qual 
perguntava, todos os dias:

— Espelho meu, espelho meu, haverá mulher mais 
bela do que eu?

E o espelho respondia:

— Não minha rainha, és tu 
a mulher mais bela!

Mas uma manhã, a 
rainha voltou a perguntar o 
mesmo ao espelho, e este 
respondeu:

— Tu és muito bonita 
minha rainha, mas Branca de 
Neve é agora a mais bela!

Enraivecida, a rainha 
ordenou a um dos seus servos 
que levasse Branca de Neve 

147
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até a floresta e a matasse, trazendo-lhe o seu coração 
como prova. 

Mas o servo teve pena da Branca de Neve e disse- 
-lhe para fugir em direção à floresta e nunca mais 
voltar ao reino.

Já na floresta, Branca de Neve conheceu alguns 
animais, os quais se tornaram seus amigos. Também 
encontrou uma pequenina casa e bateu a sua porta. 
Como ninguém respondeu e a porta não estava 
fechada à chave, entrou. Era uma casa muito 
pequena, que tinha sete caminhas, todas muito 
pequeninas, assim como as cadeiras, a mesa e tudo 
o mais que se encontrava na casa. Também estava 
muito suja e desarrumada, e Branca de Neve decidiu 
arrumá-la. No fim, como estava muito cansada, 
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deitou-se nas pequenas camas, que colocou todas 
juntas, e adormeceu.

A casa era dos sete anões que viviam na floresta e, 
durante o dia, trabalhavam numa mina.

Ao anoitecer, os sete anões regressavam a 
sua casinha, quando deram com Branca de Neve 
adormecida nas suas caminhas. Que surpresa! Com 
tanta excitação, Branca de Neve acordou espantada 
e rapidamente se apresentou:

— Eu sou a Branca de Neve.

E os sete anões, todos contentes, também se 
apresentaram:

— Eu sou o Feliz!

— Eu sou o Atchim e este é o Miudinho.

— Eu sou o Sabichão, e estes são o Dorminhoco e o 
Envergonhado.

— E eu sou o Rezingão!

— Prazer em conhecê-los. Respondeu Branca de 
Neve, e logo contou a sua triste história. Os anões 
convidaram Branca de Neve a viver com eles e ela 
aceitou, prometendo-lhes que tomaria conta da casa 
deles.

Mas a rainha má, através do seu espelho mágico, 
descobriu que Branca de Neve estava viva e que vivia 
na floresta com os anões.
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Então, furiosa, vestiu-se de senhora muito velha 
e feia e foi ter com Branca de Neve. Com ela levou 
um cesto de maças, no qual tinha colocado uma maçã 
vermelha que estava envenenada!

Quando viu Branca de Neve, cumprimentou-a 
gentilmente, e ofereceu-lhe a maçã que tinha veneno.

Ao trincá-la, Branca de Neve caiu, como se 
estivesse morta. A malvada rainha fugiu e, avisados 
pelos animais do bosque, os sete anões regressam 
apressadamente a casa, encontrando Branca de Neve 
caída no chão.

Muito chorosos, os anões colocam Branca de Neve 
numa caixa de vidro, rodeada por flores.

Estavam todos em volta de Branca de Neve, quando 
surgiu, no meio do bosque, um príncipe no seu cavalo 
branco. Ao ver Branca de Neve, o príncipe de imediato 
se apaixonou por ela e, num impulso, beijo-a. Branca 
de Neve acordou: afinal estava viva!

Os anões saltaram de alegria e 
Branca de Neve ficou maravilhada 
com o príncipe!

O príncipe levou Branca 
de Neve para o seu castelo, 
onde casaram e 
viveram felizes para 
sempre.

BRANCA de neve e os sete Anões. 
Bebê atual, [S.l.], [20--?]. Disponível 
em: <http://bebeatual.com/historias-
branca-de-neve-e-os-sete-anoes_52>. 

Acesso em: 28 ago. 2012. 
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Eco

Com certeza 
não foi o marreco
quem descobriu o eco.

Foi o macaco
que, ao passar pela caverna, 
chamou o amigo:
— Ô marreco!
E, para surpresa geral,
a caverna respondeu:
— Eco, eco.

O macaco gostou 
e ficava horas 
conversando com a caverna:
— O homem diz que ama a natureza, 
como antigamente...
— MENTE...MENTE... — respondia a
caverna

Até que num dia sem sol 
(depois de uma letra sem estrelas) 
apareceu um homem 
de fundos olhos cor de cinza
e queimou a mata 
matou o macaco 
comeu o marreco 
quebrou a 
caverna (e calou o eco, lógico!)

NICOLA, José de. Entre ecos e outros trecos. São Paulo: Moderna, 1991. p. 8.
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A princesa e a ervilha
Era uma vez um príncipe que queria se casar com 

uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue 
real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro, à procura da 
princesa dos seus sonhos, mas todas as que encontrava 
tinham algum defeito. Não é que faltassem princesas, 
não: havia de sobra, mas a dificuldade era saber se 
realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou 
ao seu castelo, muito triste e desiludido, pois queria 
muito casar com uma princesa de verdade.

Uma noite desabou uma tempestade medonha. 
Chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, 
relâmpagos. Um espetáculo tremendo! 

De repente, bateram à porta do castelo, e o rei em 
pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados 
enxugando as salas cujas janelas foram abertas pela 
tempestade.

Era uma moça, que dizia ser uma princesa. 
Mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos 
escorrendo, as roupas grudadas ao corpo, os sapatos 
quase desmanchando... que era difícil acreditar que 
fosse realmente uma princesa real.

A moça tanto afirmou que era uma princesa que a 
rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia 
era verdade.

Ordenou que sua criada de confiança empilhasse 
vinte colchões no quarto de hóspedes e colocou sob 
eles uma ervilha. Aquela seria a cama da “princesa”.
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A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, 
com a ajuda de uma escada, se deitar.

No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia 
dormido.

— Oh! Não consegui 
dormir — respondeu a 
moça — havia algo duro na 
minha cama, e me deixou 
até manchas roxas no 
corpo!

O rei, a rainha e o 
príncipe se olharam com 
surpresa. A moça era 
realmente uma princesa! 
Só mesmo uma princesa 
verdadeira teria pele tão 
sensível para sentir um 
grão de ervilha sob vinte 
colchões!!!

O príncipe casou com a 
princesa, feliz da vida, e a 
ervilha foi enviada para um 
museu, e ainda deve estar 
por lá...

ANDERSEN, Hans Cristian. A princesa e a ervilha. E.educacional, [S.l.]. [20--
?]. Disponível em: <http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/

princesaervilha.html>. Acesso em: 28 ago. 2012. 

153



154

O Patinho Feio
Em uma granja uma pata teve quatro patinhos 

muito lindos. Porém, quando nasceu o último, dona 
Pata exclamou espantada:

— Que pato tão grande e tão feio! 

No dia seguinte, de manhãzinha, dona Pata levou a 
ninhada para perto do riacho. 

Mas os patos maiores estavam achando aquele 
patinho marrom muito feio. 

— Não parece pato não! — dizia uma galinha carijó. 

O Galo, então, estava muito admirado do tal patinho. 

— Tomem cuidado com o gatão preto. Não se 
afastem muito de mim dizia a mãe Pata.

Chegaram à lagoa e logo dona Pata e os pequenos 
entraram na água.

Mamãe estava orgulhosa. Mas o Patinho Feio 
era desajeitado como ele só. Não conseguia nadar. 
Afundava a todo momento e teve que sair para fora da 
água. Foi só gozação dos demais. 

Os irmãos tinham vergonha dele e gritavam-lhe:

— Vá embora porque é por tua causa que todos 
estão olhando para nós! Não sei porque o gatão preto 
não leva você para sempre? 

O pobre patinho ficava sempre isolado dos demais. 
Os patos mais velhos judiavam do pobrezinho dando-lhe 
bicadas. 
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Todos os seus irmãos eram amarelinhos e 
pequeninos, e ele era feio, marrom, grandão e 
desengonçado. De tão rejeitado por ser diferente, 
resolveu fugir. Afastou-se tanto que deu por si na outra 
margem. 

De repente, ouviram-se uns tiros. O Patinho Feio 
observou como um bando de gansos se lançava em voo. 
O cão dos caçadores perseguia-os furioso. Conseguiu 
escapar do cão mas não tinha para onde ir. Porém, não 
deixava de caminhar.

Foi andando... foi andando... sem destino, com 
o coração cheio de dor e lágrimas nos olhos. Chegou 
a um riacho onde estavam patos selvagens. 
Cumprimentou-os como aprendera com 
sua mãe. Mas eles logo foram dizendo: 

— Não queremos intrusos aqui. 
Vá andando e não se faça de 
engraçado, pato feio. 

Pobre patinho, só queria um 
lugar no mundo para descansar, 
comer algumas minhocas e nada mais. 

Finalmente, o inverno chegou. Os 
animais do bosque olhavam para ele 
cheios de pena:

— Onde irá o Patinho Feio com este 
frio?
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Não parava de nevar. Escondeu-se debaixo de uns 
troncos e foi ali que uma senhora com um cãozinho o 
encontrou.

— Pobrezinho! Tão feio e tão magrinho! — disse ela. 
E levou-o para casa. 

Todos da casa trataram muito bem dele, menos um 
gatinho cheio de ciúmes que pensava: “Desde que este 
patucho chegou, ninguém liga para mim”. 

Com o tempo, a velha cansou-se dele, pois não 
servia para nada: não punha ovos; e além disso comia 
demais, porque estava crescendo muito.

O gato então aproveitou a ocasião.

— Vá embora! Não serves para nada! 

E o Patinho foi embora. Chegou a um lago em que 
passeavam quatro belos cisnes que olhavam para ele. O 
Patinho Feio pensou que o iriam enxotar.

Muito assustado, o Patinho ia esconder a cabeça 
entre suas asas quando viu seu reflexo na água. Que 
surpresa! Percebeu, neste momento, que era um 
grande e belo cisne, como os que vinham ao seu 
encontro.  

Os companheiros o acolheram e acariciavam-no com 
o bico. O seu coraçãozinho não cabia mais dentro do 
peito.

Nunca imaginara tamanha felicidade. 

Os cisnes começaram a voar e o Patinho Feio foi 
atrás deles.
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Quando passou por cima da sua antiga granja, 
os patinhos, seus irmãos, olharam para eles e 
exclamaram:

— Que cisnes tão lindos! 

Assim termina a nossa história. 
O Patinho Feio sofreu muito 
até que um belo dia 
cresceu e descobriu 
a verdade sobre si 
próprio: ele não 
era um pato feio e 
diferente dos outros, 
era na verdade um 
lindo cisne. Desde 
então, todos passaram 
a admirá-lo e a se curvar 
diante de sua beleza.

ANDERSEN, Hans Christian. O Patinho Feio.  
Mini Web Educação, [S.l.], [20--?]. Disponível em: 

<http://www.miniweb.com.br/cantinho/infantil/38/
estorias_miniweb/patinho_feio.html>. Acesso em: 29 ago. 

2012. (Adaptado).  
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Sítio do Picapau Amarelo

Sítio do Picapau Amarelo é uma história que marcou 
a infância de muita gente. Essa obra de Monteiro 
Lobato fez um enorme sucesso e faz ainda hoje parte 
do imaginário infantil. Conheça um pouco do Sítio do 
Picapau Amarelo, onde todas as histórias acontecem! 

 
Esse sítio realmente 
existe na cidade de 
Taubaté, São Paulo. Hoje 
ele é o Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato onde 
preserva a história do 
escritor.

As personagens 
da história são 
maravilhosas, criativas e 
interessantes! Conheça 
um pouquinho sobre cada uma delas. Sei que vai se encantar!

Muito prazer criançada!!!

Eu sou Benta Encerrabodes de Oliveira, grande 
mestra na Geografia. Estou passando dos 60 
anos e sou proprietária do Sítio do Picapau 
Amarelo, um lugar bonito, com uma casa 
grande antiga onde tudo é amplo e fresco. Eu 
moro com a Tia Nastácia, que cuida da cozinha, 
da limpeza da casa e da minha netinha Lúcia, 
que todo mundo conhece como Narizinho. 
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Meu neto Pedrinho não troca o sítio por nenhum outro lugar 
do mundo para passar suas férias. Nesse sítio, acontecem as 
coisas mais incríveis. Até petróleo já encontramos! Furamos 
um poço com uma produção de 500 barris por dia. Com isso, 
de uma hora para outra, acabou a pobreza e fiquei rica!

Eu sou Tia Nastácia, a melhor quituteira deste e de todos os 
mundos que existem. Já cozinhei até para 
São Jorge, na Lua. Quem come uma vez os 
meus bolinhos não pode nem sequer sentir o 
cheiro de bolos feitos por outras cozinheiras. 
Além de cuidar da cozinha, sou uma faz-tudo 
na casa. Praticamente criei a Narizinho e fiz 
a Emília. Adoro contar histórias para a turma 
do sítio que, à noite, fica ouvindo meus 
causos, comendo rosquinha de polvilho.  
 

Olá meus amiguinhos! 

Meu nome é Lúcia e sou neta da Dona Benta. Moro com ela na 
casa grande do Sítio do Picapau Amarelo. Por 
causa de meu nariz arrebitado todo mundo 
me chama de Narizinho. Adoro pipoca e já sei 
fazer os bolinhos de polvilho da Tia Nastácia. 
Apesar de ser a princesinha da vovó, fico 
contente, mesmo, só quando o Pedrinho 
vem de férias e participamos de grandes 
aventuras.

Estou chegando Narizinho! Me aguarde!

Sou o neto querido de Dona Benta e o primo 
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querido de Narizinho. Tenho 10 anos, moro 
e estudo na cidade e o que mais gosto 
no mundo é passar as férias no sítio da 
vovó. Adoro também café com bolinho de 
frigideira preparados pela Tia Nastácia. 
Sou corajoso e enfrento o medo. Quando 
aparece uma onça, a bichinha cai na 
armadilha e a trago no laço. Sou o único 
que conseguiu pegar um saci e conhecer os 
mistérios da noite na floresta.  

Esperteza é comigo!

Sou uma boneca de pano feita pela Tia 
Nastácia, com olhos de retrós preto, 
sobrancelhas lá em cima. Era muda, até 
que engoli a pílula da fala inventada pelo 
doutor Caramujo. A partir daí, falo como 
uma matraca. Sou muito independente, a 
tal ponto que eu mesma me autodefini como 
independência ou morte. Sou uma filósofa 
que acredita que a verdade é uma espécie 
de mentira bem pregada das que ninguém 
desconfia.

Há! Há! Há!

Moro numa caverna escura. Tenho cara 
de jacaré e garras nos dedos como os 
gaviões. Sou velha como o tempo, durmo 
uma noite a cada sete anos. Quando 
fico brava, dá para ouvir o meu urro de 
raiva a 10 léguas de distância. Um dia eu 
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raptei e encantei a Narizinho. Pedrinho, com a ajuda do Saci, 
conseguiu o fio de cabelo de uma Iara e quebrou o encanto. 
Ah! Esse menino que me aguarde!      

Hi! Hi! Hi!

Eu me salvei de ir para o forno porque Narizinho brincava comigo 
desde pequenino. Fui batizado de Rabicó 
porque só possuo um toquinho de cauda. 
Só penso em comer. Entrei pra turma, virei 
marquês, e participo de todas as aventuras. 
   

   

Fui feito de um sabugo de milho, com umas 
palhinhas no 
pescoço, uso 
cartola na cabeça e tenho um 
sinal de coroa na testa. Por isso 
sou o Visconde de Sabugosa — um 
verdadeiro sábio. Estudo muito. 
Quase morri empanturrado de 
álgebra. Ensino Geografia e 
Geologia para a turma e ajudei a 
descobrir petróleo nas terras do 
sítio. E como sei 
sobre petróleo... 

  

Nas cidades e nas roças, todo mundo tem 
medo de mim. Sou um perneta muito safado 
que adora fazer estripulias nos terreiros das 
fazendas e assustar os animais no pasto. 
Pedrinho, que não tem medo de nada, 
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conseguiu me caçar com a peneira e me colocou na garrafa, 
como ensinou um velho caboclo das vizinhanças. Mas logo 
me devolveu a liberdade e ficamos amigos. Eu lhe ensinei os 
segredos da floresta.     

 

Eu sou Monteiro Lobato, gosto muito das crianças, por isso, 
escrevi muitos livros para vocês. 

Se quiserem saber mais sobre esse universo encantado 
de animais que vivem como gente; de boneca que 
pensa e fala como uma tagarela; Dona Benta; Tia 
Nastácia; Saci; Pedrinho; Narizinho; de um sabugo de 

milho que virou gente e de muitas outras personagens, 
leiam as minhas histórias do Sítio do Picapau Amarelo.
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Cubra as pizzas com molho de tomate, coloque 
mozarela sobre o molho, polvilhe com orégano. 

Leve ao forno médio até ficarem assadas

Modo de fazer

Minipizza

1 lata de molho de tomate pronto, orégano, 10 
minidiscos de pizza, 150 g de mozarela fatiada 

ou ralada

Ingredientes
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Roteiro de avaliação

Itens que devem ser 
observados  Está ok Preciso mudar

O título da receita 
é formado pelo tipo 
de comida mais o 

ingrediente principal?

Os ingredientes estão 
separados por itens?

As quantidades de 
todos os ingredientes 

estão indicadas?

O modo de fazer está 
escrito de forma clara?

Escreva abaixo as palavras que você não tem certeza de 
como são escritas, e pesquise se precisam de correção.
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