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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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Regras de jogo: ler para aprender!

Curiosidade científica: crocodilos ou 
jacarés?
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108 Os dez ursinhos

112 Encontro à meia noite

114 O crocodilo

115 Sobre o jacaré-açu, você sabia que... 

116 Verbetes de dicionário

117 Notícia

118 Provérbios populares

120 Adivinhas
Tirinha

121 Academia da aventura

119 Infância
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124 Por que a cor do mar varia entre o 
azul e o verde?



Língua Portuguesa
3.º Ano | 2.º Bimestre



10

U
n

id
ad

e
 1



11

Tanto na escola quanto em casa, com 
quais jogos de regras você já brincou?

Como você escolhe os jogos de regras 
para brincar? O que mais lhe chama a atenção?

Você sabe o que são e para que servem as 
regras de um jogo?

Você já percebeu que é preciso ler 
atentamente as regras de um jogo para 
entender como se brincar com ele?

Roda de
Conversa

Regras de jogo:

aprender!
paraler
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Quer tentar fazer?!? 

Quer aprender?! Basta ler e se ater 

para entender!!!Hora do
desafio

Com ajuda do professor e dos colegas, leia as regras de um 
jogo muito conhecido, descritas a seguir.  

Texto 1

Batalha Naval

Esse jogo exige mais estratégia que simplesmente sorte! Portanto, 
leia as regras com muita atenção e use a cabeça!

Entendendo o jogo e se preparando

1. Para jogar é necessário dois jogadores. Cada um deve ter em 
mãos duas grades quadriculadas que estão no material de 
encarte 1.

a) Uma grade é para anotar a disposição das embarcações.

b) E outra para anotar os ataques realizados no campo 
adversário. 

2. As grades são os campos de batalha (por isso o jogo se chama 
Batalha Naval). Elas são quadradas, estando identificadas na 
horizontal por números e na vertical por letras. 

3. O lado superior do quadrado deve ser assinalado em cada 
coluna com um número (de 1 a 10), e as linhas, pelo 
lado da esquerda, com letras (de A até J). Assim, cada 
quadradinho fica marcado por uma letra e um número. 
Exemplo, o quadradinho D3 será o encontro da coluna D 
com a linha 3.

1

Material de 
Encarte

1
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4. Sem mostrar ao oponente, cada jogador coloca suas 
embarcações em uma das grades, sem deixar que elas se 
toquem. As embarcações são:
- 2 hidroaviões (3 quadradinhos)
- 2 submarinos (2 quadradinhos na horizontal) 
- 2 navios (1 quadradinho)

5. A outra grade é a de ataque. Ela serve para fazer o registro 
dos ataques realizados no campo adversário.

6. Esconda suas embarcações distribuindo-as no seu tabuleiro 
quadriculado, ou seja, no seu campo de batalha. Você pode 
colocá-las no sentido horizontal ou vertical. Tente escondê-
las bem, porque nesse jogo vence quem descobrir e afundar 
mais embarcações do adversário. 

7. Tudo pronto! Já marcou em sua tabela todos os seus 
submarinos, hidroaviões e navios? Agora é hora de brincar!

Como jogar
1. Sorteie quem começará o jogo. Cada jogador fará o seguinte 

em sua vez de atacar:

a) a cada rodada, dê 3 tiros. Para cada tiro, escolha uma 
coordenada, ou seja, um número e uma letra e fale ao 
adversário quais são. Não deixe de anotá-las na sua grade 
de ataque para o seu controle! 

b) o outro, ou seja, o adversário, então procura em seu campo 
e responde água se estiver vazio e alvo, se estiver ocupado 
por uma embarcação.  Deverá também informar qual foi 
a embarcação atingida. Uma embarcação afunda quando 
todos os quadradinhos que formam essa embarcação forem 
atingidos.

2. Vence a batalha quem conseguir afundar todas as embarcações 
do adversário primeiro! Boa sorte! 
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Seguindo as instruções do texto, você acha que conseguiria  
jogar? Por quê?

Você acha que a ordem das instruções ajudou a 
compreender melhor as regras do jogo? Por quê?

Leia novamente as regras do jogo e discuta com o 
professor e os colegas:

a) Você encontrou dificuldades para compreender o jogo? 

b) Você mudaria alguma regra? Por quê? 

Leia a frase a seguir que foi retirada da instrução do jogo 
“Batalha Naval” e discuta com o professor e os colegas:

NÃO DEIXE DE ANOTÁ-LAS NA SUA GRADE DE ATAQUE PARA 
O SEU CONTROLE! 

a) A que se relaciona cada palavra destacada? 

2

3

4

5
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b) Por que na regra pede para o jogador fazer um controle 
das anotações? 

Forme uma dupla com um colega para jogar Batalha Naval.

Leia o texto a seguir: 

Texto 2

RECEITA PARA FAZER BATATA FRITA

Ingredientes
Batatas
Óleo para fritar
Sal

Modo de fazer

1. Descasque as batatas, lave-as, enxugue-as e corte-as conforme 
o seu gosto: em rodelas finas ou mais grossas, ou em palitos;

2. Polvilhe sal nas batatas e frite-as em bastante óleo bem 
quente numa caçarola funda;

3. Quando começarem a dourar, mexa com a escumadeira, para 
que todas fritem por igual; 

4. Retire-as do óleo com a escumadeira, levando para escorrerem 
bem em uma peneira;

Atenção: Para fazer esta receita é necessário pedir ajuda de 
um adulto.

6

7
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Discuta com o professor e os colegas:

a) Com que objetivo esse texto foi escrito?

b) Onde podemos encontrar este tipo de texto?

c) O que os dois textos possuem em comum?

O texto instrucional tem uma estrutura bem simples, o 
que permite a uma pessoa leiga no assunto aprender a 
manusear ou a fazer uma coisa a partir de sua leitura. Essa é 
a intenção: ensinar aqueles que não sabem jogar um jogo, a 
jogar (a entender as regras); ensinar aqueles que não sabem 
preparar um prato diferente, a preparar (receita culinária); 
ensinar a manusear aparelhos eletrônicos (manual de 
aparelhos eletrônicos); ensinar a montar objetos (guia para 
montagem de móveis, etc.).

Leigo: que não tem conhecimento especializado sobre um assunto.

8

VOCÊ SABIA QUE...
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Além dos textos instrucionais apresentados nessa unidade, 
você já viu ou leu algum outro? Qual? Converse com o 
professor e os colegas. 

Você já deve ter ouvido falar no Jogo da Velha. Trata-
se de um jogo muito apreciado por crianças e adultos. O 
professor irá ler as suas regras. Ouça com atenção! 

Regras lidas, agora é hora de jogar! Se achar necessário, 
peça para o professor reler algum trecho ou todas as 
regras quantas vezes forem necessárias. O importante é 
entender para saber jogar! 

A tarefa agora será reescrever as regras desse jogo. Você 
e seus colegas irão ditar a regra do Jogo da Velha para o 
professor escrever. Ajude-o a deixar o texto bem escrito!

Depois que o texto com as regras estiver pronto, você 
poderá encaminhá-lo para uma das salas de 1.º ou 2.º ano, 
para que as crianças também aprendam a jogar! Lembre-
se, que uma regra de jogo precisa conter:          

a) Nome do jogo

b) Materiais que compõem o jogo

c) Objetivo do jogo: o que é preciso fazer para ganhar

d) Número de participantes: quantas pessoas podem jogar

e) Preparação do jogo: como arrumar os componentes para 
jogar

f) Como jogar: quem começa e o que você fará durante 
o jogo. Fim do jogo: quem ganha a partida e o que é 
preciso fazer para ser declarado o vencedor

9

10

11

12

13
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Depois de escrita a primeira versão, ou seja, esse primeiro 
rascunho, que foi feito coletivamente sobre as regras 
do Jogo da Velha, com ajuda do professor e dos colegas, 
releia-o para revisá-lo. Verifique se ele contém todas 
as informações listadas no roteiro, e se ele poderá ser 
compreendido pelas crianças que irão lê-lo.

Copie a seguir a versão revisada do texto que você 
escreveu com ajuda do professor e dos colegas. Seu 
professor irá copiar em uma folha de papel para 
encaminhar aos alunos da outra turma.

14

15
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Vamos montar um livro de jogos com regras para o acervo 
da escola! Para isso, preste atenção nas orientações do 
professor.

a) Com ajuda de um colega, escolha um jogo que vocês 
conhecem bem e reescrevam as regras dele em seus 
cadernos. 

b) Quando terminarem, troquem o texto com outra dupla 
para fazer a revisão. Se for possível entender as regras 
e o jogo que a outra dupla descreveu, se sua dupla 
conseguir jogá-lo, é sinal que o texto está bem escrito. 

c) A outra dupla também tem a tarefa de revisar o texto 
da sua dupla.

d) Quando receber seu texto de volta, avalie o que a outra 
dupla escreveu e analise as observações feitas por esses 
colegas. 

e) Será necessário reescrever seu texto e corrigi-lo com as 
observações realizadas pela outra dupla. 

f) Agora sim!!! Ufa!! Trabalho finalizado, vamos montar 
o livro de jogos com regras para a escola! Siga as 
orientações do professor.

Brinque de escritor e ajude o professor! Que tal inventar 
uma receita culinária bem maluca, ou uma regra diferente 
para um jogo conhecido? 

16

17
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a) Primeiro, com ajuda do professor e dos colegas, faça o 
planejamento do texto. Não se esqueça de que será um 
texto para dar instruções. 
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b) Agora, vamos lá!! Com ajuda dos colegas, dite para o 
professor suas primeiras ideias. Ele irá escrevê-las na 
lousa. Depois de concluído esse primeiro rascunho, 
registre-o no espaço a seguir:

Registro do 1.º rascunho da escrita coletiva
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c) Não esqueça!! Para que um texto fique bem escrito e seja 
compreendido por quem irá lê-lo, é preciso revisá-lo. 
Faça a revisão desse primeiro rascunho coletivamente, 
com ajuda do professor e dos colegas.

d) No espaço a seguir, copie a versão que você, seus colegas 
e seu professor revisaram coletivamente.

Registro da versão revisada
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Com ajuda do professor e dos colegas, compare a primeira 
produção escrita rascunhada com a segunda, após a 
revisão realizada coletivamente. Discuta com a turma: 

a) O que mudou?

b) Por que mudou?

c) Ficou melhor escrito? Por quê?

d) Ainda tem algo que poderia mudar?

18

Alguns jogos infantis foram inventados centenas e até 
milhares de anos atrás? Reis e príncipes costumavam 
jogá-los com suas belas peças feitas de ouro ou marfim. 
As pessoas comuns utilizavam seixos, sementes ou 
pedacinhos de ramos, com e sem casca.

VOCÊ SABIA QUE...

Retome e discuta com o professor e os colegas quais são as 
características e a finalidade de um texto instrucional.   

Como seria jogar um determinado jogo se cada pessoa 
tivesse suas próprias regras?   

Você acha importante estabelecer regras para os jogos? 
Por quê? 

19

20

21
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Escreva em seu caderno uma lista com os nomes dos jogos que 
você e seus colegas conheceram nesse estudo que realizaram.

Você se lembra do que aprendeu sobre trava-língua? Nele, 
há um tipo de som que se repete bastante, o que dificulta 
a pronúncia rápida. Parece mesmo que trava a língua!! 
Vamos ver como você se sai nesse desafio? 

Leia o trava-língua a seguir.

22

23

Fragoso, neto da mariposa Luíza, ficou confuso pra 
escolher esposa. A Rosa era mimosa, mas preguiçosa. A 
Tereza, de grande beleza, mas dava despesa. A Ardósia era 
formosa, mas melindrosa. Por fim, casou com a Beatriz, 
que tinha uma cicatriz e o fez muito feliz.   

FURNARI Eva. Travadinhas. São Paulo: Moderna 1994.

Que som foi usado muitas vezes, na tentativa de travar a 
sua língua?  

Leia a lista de palavras com a letra S e conheça alguns 
sons que ela pode representar. 

Assado Casado Pássaro Sapo Assanhado

Selo Asa Mesa Casa Saleiro

Assim Seco Sapato Osso Disse

Vaso Vassoura Piso Besouro Tosse

Usa Tesouro Assobio Sola Sítio

24

25
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Discuta com o professor e os colegas o que você percebeu e 
separe as palavras em duas colunas de acordo com o som. 

1. Palavras em que o S tem o 
som de S mesmo

2. Palavras em que o S tem o 
som de Z

Agora observe e registre com a ajuda do professor e dos 
colegas o que é possível descobrir sobre a letra S ao ler as 
palavras das colunas 1 e 2.

 

 

 

 

 

 

26

27
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Baseado nas suas descobertas, indique, no quadro abaixo, 
a opção correta para completar as palavras.

s ss s ss

Nece__itar Per__eguir

Despe__a Atrave__ar

Impre__ão Inver__o

Dino__auro A__oprar

De__erto A__obio

Parafu__o Po__ível

De__agradável Aplau__o

Pai__agem Anali__ar

Depre__a Exce__o

Compromi__o Pe__oa

Leia uma carta, escrita por Monteiro Lobato, para uma 
criança.

NOVA YORK, PROVAVELMENTE EM 1928, 

Prezado amigo desse tamanho,
Recebi sua carta com um menino pescando 
uma botina velha em cima. Recebi também os 

28

29
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retratos que você mandou. 
Já remeti esses retratos 
para São Paulo, para o 
desenhista que vai fazer 
desenhos para o livro 
que eu fiz e que se chama Circo de Cavalinhos 
(a Emília, que é uma burra, diz Circo de 
Escavalinho.). Mas estou com medo que o 
desenhista não faça você parecido e mamãe vai 
ficar danada. A Emília vive se queixando dos 
desenhistas, que nunca pintam como ela é.
O sítio de Dona Benta está ficando uma 
beleza. Agora apareceu um outro freguês, o 
João Faz-de-conta, que é um boneco irmão do 
tal Pinocchio. É muito feio o coitado, como você 
vai ver no fim do ano num livro chamado “O 
irmão de Pinocchio” que vai sair. Narizinho 
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está crescendo e cada vez com o nariz mais 
arrebitado.
A casa dos pinguins vai bem. É meio triste 
porque só tem dois habitantes, dois pinguins, 
que passam o dia inteiro um olhando para 
o outro. Já devem estar enjoados de tanto 
olhar, não? Enquanto não aparecer por lá um 
pinguinzinho há de ser isso.
A casa de Alarico é alegre porque lá existe um 
pinguinzinho sabido que é você.

Adeus meu caro amigão e diga a papai que 
quando vier cá outra vez não deixe de trazer 
você para ver a máquina que a gente põe um 
níquel e sai um pedacinho de chewing gum.

Até logo. Lembranças a papai, mamãe e ao 
Presidente. 

 Lobato

Chewing gum - Chicletes, goma de mascar.
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Discuta com o professor e os colegas:

a) Quem enviou e quem recebeu essa carta? 

b) Em que cidade estava o remetente quando escreveu 
essa carta? 

c) Lobato já conhecia o menino? Ele estava escrevendo ao 
menino pela primeira vez ou estava respondendo a ele? 
Como é possível saber isso?

d) Quais assuntos são tratados por Lobato nessa carta? 

30



30

Letra cursiva. 

Você gostou da letra do Lobato, o autor da carta que 
você acabou de ler? Ele usou a letra cursiva, e caprichou! 
Quando se utiliza essa letra para escrever, é preciso muito 
cuidado para que uma letra se emende à outra e forme a 
palavra que você quer escrever. Existe uma forma especial 
de traçar cada letra. Fique esperto! Preste atenção nas 
orientações do professor e tente fazer.

Em seu caderno, usando letra cursiva, escreva um 
bilhetinho carinhoso para alguém especial, contando de 
forma breve a respeito das coisas que você tem aprendido 
na escola ultimamente. Não se esqueça de tudo que um 
bilhete precisa ter, e é claro de revisar seu texto, e passá-
lo a limpo antes de entregar ao seu destinatário.

Emília é uma boneca muito curiosa, veja o que ela 
descobriu sobre as palavras contidas no texto:

31

32

NARIZ VEZ
DESENHOSRETRATOS

Nessas palavras, o mesmo som é representado por letras 
diferentes.
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a) Ajude Emília a procurar, em revistas ou jornais, 
palavras cujo som final é representado por:

Z (como em nariz) S (como em retratos)

Agora observe e leia as palavras que foram retiradas da 
carta. É sua vez de descobrir!

EXISTE DESENHO BELEZA

a) O que você conseguiu perceber nessas palavras? Conte 
ao seu professor.

33
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b) Com a ajuda do professor e dos colegas, organizem listas 
de palavras com:

X com som de Z S com som de Z Z
exército casa zebra
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c) Discuta com o professor se há alguma regra para saber 
com certeza qual letra utilizar para registrar nas palavras 
o som do Z. Registre, em seu caderno, as conclusões a 
que chegaram.

Olhe a novidade que a menina do nariz arrebitado, 
Narizinho, personagem criada por Monteiro Lobato, 
aprendeu na escola. 

Jogo da sorte!

a) Primeiro retire do material do encarte o dado 
e monte-o. 

b) Depois forme dupla com um colega.

c) Recorte todas as fichas que também estão no material 
de encarte. Coloque-as no centro da mesa, uma sobre a 
outra e viradas para baixo.

d) O primeiro jogador lança o dado e verifica se tirou CH 
ou X. Retira uma carta do centro da mesa e lê a palavra. 
Se na ficha desvirada, a palavra puder ser completada 
conforme o que tirou no dado, esse jogador ganha um 
ponto e fica com a ficha. Caso contrário, devolve a 
ficha, colocando-a embaixo do monte. Passa a vez para 
o colega jogar. E assim sucessivamente. 

e) Ganha o jogador que conseguir mais fichas.

f) Se você ficar em dúvida quanto à escrita correta da 
palavra, consulte o dicionário.

34

Material de 
Encarte

2
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Na carta que Lobato escreveu, procure com ajuda do 
professor:

a) Todas as palavras iniciadas com letra maiúscula, mas 
que não estejam iniciando um parágrafo e nem escritas 
depois de ponto final.

36

Substantivo é a palavra que dá nome aos seres e coisas, 
indicando pessoas, lugares e sentimentos. Classificam-se 
em:

Substantivo próprio: é aquele que designa um ser 
específico, determinado, individualizando-o, nome de 
pessoas, cidades, países, etc. Sempre deve ser escrito 
com letra inicial maiúscula. Por exemplo: Londrina, 
Adilson, Ester, Brasil, Terra (planeta).
Substantivo comum: é aquele que designa os seres 
de uma espécie de forma genérica, sem especificá-los, 
país, cidade, pessoa. Por exemplo: pedra, computador, 
cachorro, homem, caderno. 

E é muito importante saber tudo isso, pois quando você 
for escrever um texto, será necessário se lembrar disso 
para escrever corretamente.

VOCÊ SABIA QUE...

Substantivos, você sabe o que é isso?35
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b) Os substantivos próprios. 

c) Alguns substantivos comuns. 

Leia as listas de palavras e complete a cruzadinha usando 
somente os substantivos comuns.
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TESOURA
FELIPE
VILA VELHA
PANELA
CADEIRA
BARCO
APAGADOR
RUA DAS FLORES
RENATA
CAMA
ANDRÉ
AVENIDA BRASIL
PARIS
AVIÃO
RÁDIO
BOLO
SÃO PAULO
BOLSA
OSSO
MAMADEIRA
AUGUSTO
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Jogo dos sete erros.

Quem digitou o texto a seguir cometeu alguns deslizes. 
Escreveu sete palavras erradas quanto ao uso das termina-
ções -am ou -ão. Leia o texto e com ajuda de um colega, 
localize os erros, circulando-os.

38

Bola velha também dá bom jogo

Uma velha bola encostada, muito suja, 
abandonada, lembrava seus dias de glória nos 
jogos da meninada:

– Ah! Como esses moleques já precisaran 
de mim... Quanto me jogarão no campo, me 
arremessaran pro céu... Lembro-me daquela 
tarde de sol, quando me chutarão forte e eu 
entrei lá no gol. A galera explodiu e eu fui 
agarrada com alegria. Que folia! Agora estou 
aqui, largada. Será que ainda viram me buscar? 
Saíram comigo nos braços? Me colocaran de novo 
em seus pés?
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E Rolilda se lamentava, rolava de um lado 
para o outro, às vezes pulava alto para ver se 
via o seu dono.

Até que um dia começou a ouvir vozes. 
Quem poderia ser? Não dava direito pra ver.

Apareceram uns meninos e, junto deles... 
Carlinhos! Com a camiseta de seu timão, 
chuteira e calção.

- Aqui está ela! O jogo está salvo! Joguem 
fora a bola furada e vamos voltar à pelada!

Rolilda pula contente, dá até um salto 
mortal:

- Será como nos velhos tempos. Uau!!!

RANDO, L. G. e SILVA, S. A. da. Assim se aprende caligrafia. São 
Paulo: Ática. 2006

Depois de conferir e comentar com o professor e os 
colegas todas as ocorrências, reescreva as palavras sem 
erros e discuta o que é possível concluir sobre elas. Preste 
atenção nas orientações do professor.

39
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LEIA MAIS!!!

Autor: Amanda J. Wood
Ilustrador: Maggie Downer
Tradutor: Gilda de Aquino
Editora: Brinque-Book

Partir em busca de um tesouro é uma aventura que 
povoa a imaginação de todos nós. Quem gosta de dar 
asas à imaginação pode começar a viver essa aventura de 
verdade. 

Caça ao Tesouro é um livro, 
é um jogo, é uma viagem. 
Acompanhando a tripulação do 
navio Roedor dos Mares, composta 
de sete destemidos camundongos, o 
leitor vai decifrar enigmas e pistas 
secretas, caminhar por labirintos 
e mares bravios e finalmente 
encontrará o tesouro. Mas o final pode ser surpreendente.

Autor: Ciça (Cecilia Vicente De Azevedo Alves Pinto)
Ilustrador: Zelio

Editora: Nova Fronteira

Vamos entrar na brincadeira de ler rapidinho 
sem travar a língua? 

É essa a ideia de Ciça, em seu livro O livro 
do trava-língua. Ela busca incentivar as 
crianças a ler corretamente, por meio de 
divertidos jogos de palavras.
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Qual a finalidade de um texto que descreve a regra de um jogo? 

A (      ) emocionar e encantar

B (      ) informar um acontecimento 

C (      ) ensinar a jogar

D (      ) dar uma notícia

Marque a alternativa em que todas as palavras utilizam-se do X, com 
som de Z, na sua grafia.

A (      ) exame, lixo, enxame.

B (      ) existe, exercício, peixe

C (      ) examinar, exato, exemplo.

D (      ) faixa, exagerado, caixa. 

Assinale a alternativa que apresenta somente substantivos próprios. 

A (      ) São Paulo – Indaiatuba

B (      ) guaraná  -  Antártica

C (      ) menino  -  Lobato

D (      ) Mário Celso  -  memória

Pense e
Responda
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Curiosidade científica: 

Roda de
Conversa

jacarés?
crocodilos

ou

Como os cientistas divulgam as suas 
descobertas?

Você já leu algum texto sobre descoberta 
científica?

Do que ele tratava? O que você aprendeu 
com ele?

Que tipo de informação podemos 
encontrar numa curiosidade científica?

Onde é possível encontrar textos desse tipo?
Nesta unidade você vai conhecer melhor 

esses textos e aprender muito com eles!!
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Você tem medo de jacaré? Por quê? 
Será que ele morde o dedão do pé??

Hora do
desafio

Com ajuda do professor e dos colegas, leia os textos a 
seguir. Preste muita atenção, pois neles há informações 
sobre dois animais que você já ouviu falar!

Texto 1

Crocodilo africano
O crocodilo africano de focinho estreito possui mandíbulas 

também estreitas e mais lisas do que as dos outros crocodilos.

O seu nome científico é Crocodylus cataphractus. 
Cataphractus significa “vestido com uma armadura”. Essa 
armadura é formada por escamas espessas que começam no 
seu pescoço e se prolongam ao longo das suas costas. São 
essas escamas que os diferenciam dos outros crocodilos.

Localização: a sua área de povoação situa-se desde o sul 
de Mauritânia e Senegal até Angola, Zâmbia, Zaire e no oeste 
da Tanzânia. Esse crocodilo vive nos mesmos lugares que o 
crocodilo-do-nilo.

Hábitat: vive nos rios, 
lagos, tanques e pântanos 
das florestas úmidas do 
oeste e do centro da África. 
Em ocasiões, também anda 
pelas savanas secas. Já foi 
visto em algumas lagoas de 
água salgada.
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Tamanho médio: 2 – 3 metros.

Dieta: a sua alimentação consiste principalmente em 
larvas de insetos aquáticos, anfíbios, caracóis aquáticos e 
pequenos peixes.
CROCODILO Africano. Mundo entre patas.com. Disponível em: <http://repteis.mundoen-
trepatas.com/crocodilo-africano.htm>. Acesso em: 27 mar. 2012.

Texto 2

Jacaré
Os jacarés são répteis carnívoros muito semelhantes ao 

crocodilo. O que os diferencia é que os jacarés possuem a 
cabeça mais curta e larga e também possuem membranas 
interdigitais nos polegares traseiros. Podem pesar até 80 kg e 
atingir 5 m de comprimento.

Possuem cerca de 80 dentes, mas só os usam quando a 
presa é grande, pois seguram a presa e a sacodem até que se 
despedace. Quando a presa é pequena, os jacarés apenas a 
engolem. 

Há no Brasil cinco espécies de jacarés espalhadas em 
várias regiões.

Durante o dia, os jacarés se juntam em bandos para 
tomar sol e saem à noite para caçar. Normalmente a caça 
é feita dentro d’água. 
Alimentam-se de peixes, 
aves, moluscos e pequenos 
mamíferos que ficam nas 
margens dos rios.

As fêmeas põem seus 
ovos nas margens dos 
rios, usando folhas soltas 
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para esconder o ninho. Os jacarés atacam o homem quando 
sentem que seu ninho está ameaçado. Os filhotes, após 
aproximadamente 80 dias, nascem parecidos com os pais, 
porém com 25 cm de comprimento. Chegam à fase adulta aos 
cinco anos de idade onde terá aproximadamente 1,8 m de 
comprimento.
JACARÉ. Colégio Web. Disponível em: <http://www.colegioweb.com.br/biologia/jacare.
html>. Acesso em: 27 mar. 2012. 

MAIS IMAGEM DE JACARÉ
As diferenças entre estes animais

precisam ficar bem aparentes,
a principal é nos dentes 
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O que você entendeu nos dois primeiros parágrafos de cada 
texto? Releia esses trechos dos textos para entendê-los 
melhor. Busque mais informações e depois os interprete 
fazendo um desenho em seu caderno.

Leia mais uma vez os dois textos e, com ajuda do professor 
e dos colegas, procure as seguintes informações: 

a) Qual o significado da palavra hábitat, encontrada no 
texto 1?

b) Qual é o hábitat e o nome científico dos crocodilos 
africanos?

c) Do que se alimentam esses crocodilos? 

d) Quantos metros de comprimento pode atingir um jacaré 
adulto? 

2

3
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e) Quantos dentes pode ter um jacaré? 

f) O que fazem os jacarés durante o dia? E durante a noite? 

g) Onde as fêmeas põem seus ovos e como os escondem? 

Qual é a diferença entre o crocodilo e o jacaré? Discuta 
com o professor e os colegas, depois leia mais sobre esse 
assunto no texto a seguir. Preste muita atenção, pois são 
muitas informações! 

4
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Após ler o texto com o título Você sabia que..., discuta 
com o professor e os colegas:

a) Que tipo de texto você acabou de ler? 

5

Os crocodilos são da família Crocodilidae e os jacarés, 
da Alligatoridae. Enquanto a primeira possui 14 espécies 
diferentes, a segunda se divide em oito espécies - entre 
elas, estão as dos gêneros Caiman e Paleosuchus, aos 
quais pertencem os jacarés brasileiros (não há crocodilos 
em nosso país!). Essas classificações, porém, são rótulos 
científicos que pouco dizem para nós, leigos. Na prática, 
é muito mais importante perceber como essas diferenças 
biológicas se manifestam na anatomia do animal. [...]
A diferença mais visível, porém, está nos dentes. “Todos 
os crocodilos apresentam o quarto dente do maxilar 
inferior hipertrofiado e encaixado numa cavidade lateral 
na parte externa da boca. Esse dente fica exposto mesmo 
com a boca fechada, ao passo que, nos jacarés, ele fica 
escondido dentro da boca”, diz o biólogo Hussam Zaher, 
da USP. Tem mais: os dentes superiores dos crocodilos 
são alinhados com os inferiores - os dos jacarés, não.

QUAL é a diferença entre crocodilo e jacaré? Mundo Estranho,  São Paulo. 
Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-a-

diferenca-entre-crocodilo-e-jacare>. Acesso em: 27 mar 2012.

VOCÊ SABIA QUE...
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b) Por que ele tem esse nome? Para que serve um texto 
como esse? 

c) Quais são os assuntos abordados nesse texto?

d) O que você já sabia sobre jacarés e crocodilo? 

e) O que você não sabia a respeito de crocodilos e jacarés 
e descobriu nesse texto? 

f) Existe algo que você gostaria de saber a respeito do 
jacaré ou crocodilo que o texto não informa? 
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g) O que você faria se você quisesse descobrir mais 
alguma curiosidade sobre esse assunto? Onde você pode 
encontrar mais informações? 

h) Depois de tantas informações, você ainda tem medo de 
jacaré? Comente com o professor e os colegas. 

O que está errado? Leia o texto a seguir e encontre!6

Crodolio mané
É crocogrilo? É cocodrilo?

É cocrodilo? É cocodilho?

É corcodilho? É crocrodilo?

É crocrodilho? É corcrodilo?

É cocordilo? É jacaré?

Será que ninguém acerta 

O nome do crocodilo mané?

a) Discuta com o professor e os colegas as ocorrências com 
a palavra crocodilo. 
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Agora vamos brincar com as letras J e G! Vamos fazer 
um ditado diferente! Ouça com atenção o texto que seu 
professor irá ditar. Quando você tiver dúvida na escrita de 
alguma palavra, pare imediatamente e peça ajuda. 

7
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Discuta com o professor e os colegas as principais dúvidas 
que você teve na escrita do texto que o professor ditou e, 
com a ajuda deles, construa, em seu caderno, uma tabela 
com as suas conclusões. 

PALAVRAS ESCRITAS COM G

PALAVRAS ESCRITAS COM J

Vamos brincar com outras letras, agora é a vez da M e 
da N. Leia no texto a seguir algumas informações sobre a 
tartaruga marinha. 

Tartaruga marinha
A maior tartaruga marinha do mumdo é a 

tartaruga de couro, tambén chamada de tartaruga 
gigante. Ela pode pesar cerca de 700 quilos 
e seu casco chega a ter até dois metros de 
comprimemto. No Brasil, é encomtrada no 
Espírito Santo.

Somente as fêmeas saen da água. 
Elas voltam ao local onde nasceran, 
cavam um buraco e depositan 
seus ovos. Assim que os filhotes 
nascem, corren para o mar.
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 
- SME. Tartarugas Marinhas. Disponível em: 
<http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/
Documentos/BibliPed/EnsFundMedio/
CicloI/Planeja/GuiaPlanejamento_Ori-
entacoesDidaticas_Professor_2Ano_
CicloI_V1.pdf>. Acesso em: 27 mar. 
2012. (Adaptado)

8

9
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a) Será que você percebeu algo errado? Releia o texto 
com atenção e observe que o autor dele foi muito 
descuidado, não o revisou e deixou algumas palavras 
escritas de forma incorreta. 

 (dica: são oito palavras com erros no uso de M e N)

b) Descubra quais são essas palavras e sublinhe-as. 
Escreva-as corretamente a seguir.

c) Discuta com o professor e os colegas as principais 
dúvidas que você teve para encontrar esses erros e, com 
a ajuda deles, construa em seu caderno uma tabela com 
as conclusões que você chegou.

No meio das palavras usamos N quando:

No meio das palavras usamos M quando:
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Observe e leia alguns textos com informações e 
curiosidades científicas nas revistas que seu professor irá 
trazer para a classe.

Socialize com os colegas os assuntos e curiosidades que 
você leu nas revistas.

Brinque de escritor e ajude o professor! A proposta é 
escrever um texto informativo do tipo Você sabia que... 
com uma curiosidade bem legal para colocar no mural da 
escola e compartilhar as informações com as pessoas que 
passam por ali. Para isso, conte com ajuda do professor e 
dos colegas.

a) Escolha um dos assuntos lidos em uma das revistas. 
Se for necessário, faça uma votação na classe para a 
decisão final.

b) Depois que o texto for escolhido, é hora de planejar 
a escrita. Primeiro ouça mais uma vez a leitura que o 
professor fará do texto que a classe preferiu. 

c) Escreva as informações que, em sua opinião, não podem 
faltar no texto. Para isso, volte à leitura do texto 
escolhido todas as vezes que tiver dúvidas ou esquecer 
alguma informação. 

d) Discuta com os colegas a ordem em que os assuntos 
deverão aparecer no texto.

e) Discuta e escolha a melhor forma que o texto deve 
começar. Como ele deve ser organizado? Consulte nos 
materiais que já foram trabalhados.

10

11

12
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f) Registre no espaço a seguir o texto que você escreveu 
com ajuda do professor e dos colegas, mas somente 
depois de tê-lo revisado.
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g) Seu professor fará a cópia do texto para expor no mural.

h) Ajude o professor a se lembrar que, como esse texto 
será colocado no mural, as informações deverão ser 
colocadas em papel grande (cartolina ou papel cartão), 
para que fiquem bem visíveis.

Leia Mais!

A revista Recreio é um periódico semanal 
da editora Abril, fundada por Victor Civita 
(1907-1990). A Recreio tem por objetivo 
divertir e educar as crianças e pré-
adolescentes, público-alvo da publicação, 
trazendo curiosidades, quadrinhos, testes, 
piadas, etc. Teve suas primeiras edições publicadas em 
maio de 1969 que foram contínuas até o ano de 1981. 
Lançou e projetou autores infantojuvenis como Ruth 
Rocha, Sônia Robatto, Ana Maria Machado, Izomar Camargo 
Guilherme, Edith Machado e ilustradores como Renato 
Canini, Brasilio Carlos Zoéga Machado da Luz, Izomar 
Camargo Guilherme, Waldyr Igayara de Souza, entre 
outros. Em 2000, retornou às bancas com outra filosofia e 
novos autores e experiências.

A revista Ciência hoje das crianças mostra 
ao público infantil que a ciência faz parte 
da vida de cada um e pode ser muito 
divertida. A revista estimula a curiosidade e 
a compreensão dos fenômenos do dia a dia, 
com a ajuda de ilustrações e experiências 
que podem ser realizadas pelas próprias 
crianças. É instrumento fundamental em sala de aula como 
fonte de pesquisa.

[S
.I

.]
/A

br
il 

- 
Di

vu
lg

aç
ão

[S
.I

.]
/C

iê
nc

ia
 H

oj
e 

- 
Di

vu
lg

aç
ão



56

Pense e
Responda

                              Leia o texto a seguir:
VOCÊ SABIA QUE...
Existem quatro diferenças anatômicas que distinguem os dois maiores répteis do 
planeta. Parecidos, mas nem tanto!

CROCODILO
Escamas do ventre com poros 
glandulares.
Cabeça afilada.
Dentes superiores alinhados com os 
inferiores.
O quarto dente de cada lado do 
maxilar inferior é bem maior que os 
outros e aparece mesmo com a boca 
fechada.

JACARÉ
Escamas do ventre sem poros 
glandulares.
Cabeça larga e arredondada.
Dentes superiores desalinhados com os 
inferiores.
Todos os dentes tem o mesmo tamanho 
e nenhum deles aparece com a boca 
fechada.

QUAL é a diferença entre crocodilo e jacaré?. Mundo Estranho,  São Paulo. Disponível 
em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-a-diferenca-entre-crocodilo-
e-jacare>. Acesso em: 27 mar 2012.

O texto acima serve para:

A (      ) Ensinar a fazer uma receita de bolo.

B (      ) Contar uma bela história.

C (      ) Fazer uma indicação de leitura.

D (      ) Dar informações sobre dois animais.

Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente.

A (      ) entemder – embora  - empadinha

B (      ) ambulância  -  ambulatório  -  Antártica

C (      ) demte  -  corremte  -  parente

D (      ) dança  -  damçar  -  dançarino



Matemática
3.º Ano | 2.º Bimestre
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Que meio de transporte você utiliza para 
chegar à escola?

Você acha que a matemática influencia na 
utilização desse meio de transporte?

Quem vem a pé para a escola, vivencia a 
matemática pelo caminho? Como?

mundo!
A matemática move o

Roda de
Conversa

59
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Leia os textos e saiba um pouco das muitas possibilidades 
que a matemática proporciona.

Texto 1
Em 1769, Nicolas Cugnot desenvolveu um sistema de 

carruagem que funcionava com um motor a vapor. Esta foi, 
sem dúvida, uma das bases para o surgimento do automóvel. 
No entanto, podemos considerar que o carro mais antigo da 
história foi criado por Karl Benz, na Alemanha, em 1885. A 
patente de Benz data de 29 de janeiro de 1886, na cidade 
alemã de Mannheim. 

Após o modelo apresentado por Karl Benz, vários outros 
foram desenvolvidos. 

Texto 2
Em 1863, nasce nos Estados Unidos, Henry Ford, que 

desde cedo interessou-se por mecânica. Em 1896 fabricou 
seu primeiro automóvel e cinco anos depois bateu o recorde 
mundial de velocidade com seu modelo 999. Em 1903, fundou 
sua empresa, a Ford Motors Company, já defendendo a ideia 
de que produzindo grande quantidade de automóveis de baixo 
preço e pouco luxo, obteria maior lucro. Assim, lançou o 
modelo “T”, rústico e barato, que logo conseguiu um grande 
número de vendas, alcançando a marca de 16 milhões de 

1

O sonho, a imaginação, a criação... 
Números, cálculos, dedicação. O 
homem voa e com a matemática 
vence distâncias na terra, no mar e  
no ar.

Hora do
desafio
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unidades vendidas na década de 20, transformando Henry 
Ford no proprietário de um dos maiores impérios industriais 
e econômicos de sua época. O seu conceito inovador, de 
produção de veículos em série, logo se estendeu para outros 
segmentos industriais, fazendo surgir as linhas de montagem e 
toda uma revolução nos métodos e conceitos de fabricação da 
época.

Texto 3
O primeiro voo de Santos Dumont, a bordo do 14-BIS, 

durou 21 segundos. Ele aconteceu em 23 de outubro de 1906, 
às 4 horas da tarde, no campo de Bagatelle, na França. O 14-
BIS voou a alguns metros de altura e percorreu uma distância 
de 60 metros. Santos Dumont inventou também o relógio de 
pulso, em 1907. 

DUARTE, Marcelo. Guia dos curiosos. São Paulo, Cia das Letras, 1998.

Destaque no texto as situações em que você percebeu a 
matemática.

Observe as ilustrações abaixo.

2

3
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Observando o grande progresso dos meios de transporte, 
essa evolução seria possível sem a matemática? Troque 
ideias com os colegas.

Com a ajuda do professor e dos colegas, analisem a 
utilização dos meios de transporte e, no caderno, listem 
situações do dia a dia em que está presente a matemática.

O modelo “T”, rústico e barato, logo conseguiu um grande 
número de vendas, alcançando a marca de 16 milhões de 
unidades vendidas na década de 20.

a) Quantos anos correspondem a uma década? 

4
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b) Quantos anos correspondem a um século? 

c) Um século tem quantas décadas?

d) 50 anos correspondem a __________ décadas ou 
__________ século.

e) Podemos representar 16 milhões em números? Troque 
ideias com os colegas e registre as hipóteses.

Um comboio lotado do trem bala pode transportar 794 
passageiros.

a) Esse trem pode transportar: _____ centenas, _______ 
dezenas e _______ unidades de pessoas. Isto é: 
________ + ________ + _________ = _____________

7
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b) Escreva esse número com palavras.

c) Se entrassem mais 10 passageiros nesse trem, o 
comboio ficaria com ______________ passageiros.

d) Escreva esse número por extenso.

e) Represente esse número:

No ábaco Com material dourado

Às sextas-feiras, sábados e domingos, Antonio vende 
pipoca numa estação do metrô de São Paulo. Para seu 

8



65

controle, ele organizou uma tabela de vendas.

Sexta-feira Sábado Domingo

1ª semana 103 92 151

2ª semana 120 168 205

Quantos sacos de pipoca Antonio vendeu nas duas 
semanas: 

a) Nas sextas-feiras?

b) Nos sábados? 

c) Nos domingos?

d) A partir da soma das vendas de pipoca de cada dia, 
nas duas semanas, em que dia Antonio vendeu mais 
pipocas?

e) A partir da soma das vendas de pipoca de cada dia, 
nas duas semanas, em que dia Antonio vendeu menos 
pipocas?
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f) Qual a diferença entre o dia em que ele vendeu mais e 
o dia em que vendeu menos pipocas?

g) Quantos sacos de pipocas Antonio vendeu nas duas 
semanas?

Operação Estimativa Com material 
dourado Algoritmo

1ª semana
103+92+151=

C  D  U

2ª semana
120+168+205=

C  D  U
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h) Use a calculadora para conferir os resultados.

i) Em qual semana Antonio vendeu mais sacos de pipoca? 

j) Quantos a mais?

No terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, partiram 
para outras cidades 789 pessoas, durante o período de 
uma hora.

a) Quantas pessoas a mais deveriam ter embarcado para 
completar 800 passageiros?

b) O número 789 tem três ordens.

7 8 9
 1ª ordem: 9 unidades 
 2ª ordem: 8 dezenas = 8 x 10 = 80 unidades 
 3ª ordem: 7 centenas = 7 x 100 = 700 unidades 
 

c) Na hora seguinte partiram 695 pessoas nos ônibus do 
terminal rodoviário do Tietê. Quantas ordens tem o 
número 695 ? Demonstre: 

9
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6 9 5

d) Qual o valor no algarismo 9 na posição que ocupa em:

 789  ______________________________________________

 695  ______________________________________________

Faça uma pesquisa com 10 pessoas do bairro onde você 
mora, questionando qual o meio de transporte que 
utilizam para ir ao trabalho.

a) Socialize os resultados com os colegas.

b) Com a ajuda do professor, façam uma tabela com os 
dados coletados pela turma.

c) Organizem um gráfico com a legenda correspondente.

Felipe tem uma coleção com 123 carrinhos. Ganhou 29 
carrinhos no seu aniversário. Quantos carrinhos tem a sua 
coleção agora? Para saber a resposta, Felipe fez uma adição. 
Demonstre com material dourado o cálculo de Felipe. Depois 
arme a conta em seu caderno e dê o resultado.

10

11
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Quais desafios dessa unidade você resolveu fazendo uma 
adição?

Quando precisamos somar quantidades, fazemos uma ADIÇÃO.

Felipe numerou alguns carrinhos para brincar de corrida 
de carros.

a) Observe os números que colocou em cada carrinho. 

 

12

13
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b) Escreva ao lado qual é o maior número de três ordens. 

c) Qual é o menor número par?

d) Qual é o menor número ímpar de três ordens?

e) Como ficaria a ordem dos carrinhos se fossem 
colocados na ordem crescente dos números?

f) Felipe tinha alguns carrinhos iguais. Por isso, deu 14 
para seu primo. Se ele tinha 152 carrinhos, quantos 
restaram na sua coleção? 

g) Que operação você vai fazer para resolver essa 
situação? 

Quando precisamos tirar ou comparar quantidades, fazemos 
uma SUBTRAÇÃO. 



71

h) Ajude Felipe a encontrar os resultados. Explique para 
ele como podemos obter a resposta correta.

Com material 
dourado

Decompondo 
as 

quantidades

Efetuando a 
operação 

C      D      U

Lendo as 
quantidades

i) O primo de Felipe ficou com 131 carrinhos na sua 
coleção. Quantos ele tinha antes de ganhar o presente 
de Felipe?

Com material 
dourado

Decompondo 
as 

quantidades

Efetuando a 
operação 

C      D      U

Lendo as 
quantidades
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j) Comparando as coleções de Felipe e do primo, quem 
tem mais carrinhos?

k) Quantos a mais?

Andréia e mais 9 amigas participaram de um passeio 
ciclístico na cidade onde moram.

a) Agora complete a tabela e vença esse desafio.

Número de 
bibicletas Somando as rodas Usando o 

sinal X Resultado

1 bicicleta 2 1 x 2

___ bicicletas 2 + 2 2 x 2

3 bicicletas 2 + 2 + 2 3 x 2

4 bicicletas ___ x 2

___ bicicletas 5 x 2

14
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6 bicicletas ___ x ___ 12

7 bicicletas

8 bicicletas 8 x 2

___ bicicletas 9 x 2 18

10 bicicletas 20

b) Utilize uma folha quadriculada e pinte os quadrinhos 
representando a 3ª coluna do quadro anterior. Use 
lápis colorido. Registre com números a representação 
que você fez. Veja o exemplo:

1 x 2 = 2

2 + 2 = 2 x 2 = 4
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Andréia enfeitou sua bicicleta com 3 balões, Carla 
enfeitou a sua com o dobro dessa quantia e Simone com o 
triplo.

a) Quantos balões havia na bicicleta de Carla? 

b) E de Simone?

Dona Ana, mãe de Andréia, preparou pacotinhos com 
bombons para presentear as meninas quando voltassem do 
passeio ciclístico. 

Cada pacotinho custou R$ 2,00.

Quanto Dona Ana gastou para presentear as 10 meninas? 

E se presenteasse apenas 7 meninas, quanto gastaria? 

Nesse caso, quanto gastaria a menos? 

15

16
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Observe a coleção de brinquedos de Marcelo. 

a) Faça uma estimativa: Marcelo tem mais de 30 ou 
menos de 30 brinquedos?

b) Marcelo tem:

3 brinquedos verdes; 3 brinquedos azuis; 3 brinquedos 
amarelos.
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 3 + 3 + 3 = 9 ou

3 x 3 = 9
c) Marcelo arrumou alguns brinquedos nas prateleiras do 

seu armário. Veja como ficou:

Total: _____ + _____ + _____ ou

4 x 3 = 12
Pegue uma folha quadriculada. Pinte os quadrinhos com 
lápis colorido e organize uma tabela, seguindo o exemplo 
a seguir, até completar 30 quadrinhos.

18

Material de 
Encarte

1
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Rosa convidou suas amigas para brincar na hora do recreio.19

3 ou 1 x 3 = 3

3 + 3 = 2 x 3 = 6

3 + 3 + 3 ou 
3 x 3 = 9



78

Veja como foi o jogo e quantos pontos cada menina 
marcou.

Jogadora Acertou Total de pontos

Ana 3 argolas no cone 
amarelo

Rosa 5 argolas no cone 
vermelho

Clara 9 argolas no cone 
amarelo

Laura 4 argolas no cone 
vermelho

a) Quem fez mais pontos nesse jogo?

b) Quem fez menos pontos?

c) Qual a diferença de pontos entre essas duas jogadoras?

d) Quantos pontos fizeram as 4 meninas juntas?
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e) Uma outra equipe fez o triplo de pontos da equipe de 
Ana. Quantos pontos fez essa equipe?

f) Uma equipe fez o dobro de pontos da equipe de Ana. 
Portanto, fizeram ______________________ pontos.

DIVISÃO: Operação com que se procura achar quantas 
vezes um número contém o outro. Por exemplo, a divisão 
de 12 por 3 nos permite  identificar que o 3 está contido 
4 vezes no número 12, ou seja, 12 é igual a 3 + 3 + 3 +3                               

12 3

4

Processo Longo Processo Curto
123 3 123 3
12 41 00 41
12 3
003 0
3   

0

Agora é sua vez:

a) Clara ganha do pai R$ 25,00 por semana para pagar o 
transporte coletivo até a escola. Quanto Clara gasta 
por dia se vai para a escola 5 dias da semana?

20
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b) Para participar da gincana da escola, 96 alunos do 
3.º ano foram divididos em 4 grupos. Quantos alunos 
ficaram em cada grupo?

c) A Escola de Clara quer levar 120 alunos para fazer um 
passeio ao zoológico da cidade. Quantos ônibus serão 
necessários para o transporte, sabendo-se que cabem 
40 crianças, sentadas, em cada ônibus?
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Pense e
Responda

Assinale a alternativa correta.

Três carros têm:

A (      ) 4 rodas.

B (      ) 12 rodas.

C (      ) 8 rodas.

D (      ) 6 rodas.

Marcelo tem 48 bolinhas de gude e Luiz tem 14 bolinhas a mais. Luiz 
tem:

A (      ) 50 bolinhas.

B (      ) 84 bolinhas.

C (      ) 62 bolinhas.

D (      ) 26 bolinhas.
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Leia o texto “Encontro à meia-noite” no 
Caderno de leitura.

Que instrumento de medida está presente 
no texto?

A que horas começou o pavor do 
narrador do fato?

Quanto tempo durou o pesadelo?

Você já passou por alguma situação em 
que os minutos pareciam horas sem fim? 
Conte como foi.

A matemática
em todas as situações!

Roda de
Conversa
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No texto que você leu, o fato aconteceu durante a noite.

a) Marque no 1º relógio digital o horário em que o 
pesadelo acabou.

b) Marque no 2º relógio digital a hora se o fato tivesse 
acontecido durante o dia.

Gilberto comprou uma passagem para o trem das 8 horas. 
Colocou o relógio para despertar 45 minutos antes das 8 
horas. Registre a hora em que o relógio despertou.

1

2

Acredite se quiser:
A matemática nos acompanha 
até na hora do pesadelo. Será que 
assombração tem hora marcada e só 
aparece de madrugada?!

Hora do
desafio
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a) O trem parou na 1.ª estação às 10h e 15min. Quantas 
horas Gilberto viajou até aí? Registre.

b) O trem seguiu viagem e parou na 2.ª estação às 12h e 
30 min. Quanto tempo durou a viagem da 1.ª para a 
2.ª estação?

c) Há quantas horas o trem partiu da estação onde 
Gilberto embarcou?

d) Gilberto viajou mais 2 horas e desembarcou na sua 
cidade natal. Quanto tempo durou a viagem de 
Gilberto?

Gilberto pretende ficar trabalhando um semestre na sua 
cidade natal. Quantos meses ficará nessa cidade?

a) Se ele chegou no dia 15 de maio, quando deverá 
deixar a cidade?

3
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b) Um semestre equivale a quantas semanas?

c) Um semestre equivale a quantos dias? 

d) Gilberto trabalhou um trimestre no armazém 
do Sr. Flores. Quantos meses trabalhou nesse 
estabelecimento? 

Gilberto nasceu em 1978. Quantos anos ele tem? 

a) O pai de Gilberto tem 58 anos. Quantos anos tem a 
mais que o filho?

b) Em que ano ele nasceu?

4
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Agora é a sua vez:

a) Em que ano você nasceu?  _________________________

b) Quantos anos você tem?  __________________________

c) Você já completou uma década?  ___________________

d) Quantos anos tem a sua mãe?  _____________________

e) Em que ano ela nasceu?  __________________________

f) Quantos anos você tem a menos que sua mãe?  _______

A mãe de Gilberto, Dona Lúcia, queria preparar um almoço 
para homenagear a chegada do filho depois de 3 anos de 
ausência. Quantos meses Gilberto não via seus pais? 

• Dona Lúcia foi até a venda do Sr. Flores e comprou:

Produto Gastou

2 quilos de batatas R$ 3,00

1 quilo de tomate R$ 2,00

5

6
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3 quilos de banana R$ 2,00

2 quilos de farinha de 
mandioca R$ 1,00

5 quilos de arroz R$ 10,00

1 quilo de carne R$ 20,00

O quilograma (kg) e o grama (g) são as unidades mais usadas 
para medir a massa (peso) de tudo que nos rodeia.

O grama é a unidade fundamental das medidas de massa. 
Cada 1000 gramas completam um quilograma.

a) Se Dona Lúcia tivesse comprado meio quilo de carne, 
teria levado para casa _____________ gramas de carne 
e teria pago R$ ________________.

b) Um quilo e meio de tomates correspondem a 
_________________ gramas.

c) Quanto teria pago por 10 quilos de arroz? 

Na sua opinião, Dona Lúcia gastou mais ou menos que 
R$ 50,00 nas compras que fez?

7
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a) Quanto Dona Lúcia gastou nas compras que fez? 

b) Você acertou na sua estimativa?

c) Se Dona Lúcia pagou com uma nota de R$ 50,00 
quanto recebeu de troco?

Dona Lúcia gastou 600 gramas de farinha de mandioca 
para fazer uma farofa. 

a) Ela gastou quantos gramas a mais que meio quilo?

b) Quantos gramas faltam para completar um quilo? 

c) Quanto pesou, ao todo, as compras que Dona Lúcia 
fez? 

d) Quantos pesos de 250 gramas são necessários para 
completar um quilo?

8
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e) Quantos pesos de 500 gramas são necessários para 
equilibrar a balança com os 10 quilos de arroz?

f) 3 quilos de banana equivalem a ____________ pesos 
de 250 gramas.

Observe o que marcam as balanças. Leia e escreva por 
extenso.

a) Quantos gramas faltam para completar 10 quilos de 
batatas?

9
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b) O queijo tem quantos gramas a mais que meio quilo? 

Observe as ofertas do armazém do Sr. Flores, onde Dona 
Lúcia costuma fazer suas compras.

a) Forme dupla com um colega e analisem o “peso” e o 
preço de cada oferta. 

b) Qual é o produto mais barato para comprar? Como 
chegaram a essa conclusão? Registrem.

10
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Biscoito:

Café:

c) Pesquise outras ofertas e analise se é vantagem ou não 
adquiri-las.
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Pense e
Responda

Assinale a alternativa correta.

Um semestre equivale a:

A (      ) 6 meses.

B (      ) 180 meses.

C (      ) 3 meses.

D (      ) 60 meses.

Se tiver 350 gramas de biscoitos num pacote, para completar meio quilo 
faltam:

A (      ) 100 g.

B (      ) 50 g.

C (      ) 150 g.

D (      ) 200 g.
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Que formas geométricas você identifica 
nesses meios de transportes?

Qual o meio de transporte que você mais 
utiliza? Descreva-o para os colegas nomeando 
as formas geométricas que você identifica nele.

Algumas formas
criações!

e tantas

Roda de
Conversa
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Traga para a sala de aula embalagens de vários tipos e 
formas.

a) Contorne as faces dessas embalagens em papel grosso.

b) Recorte as figuras planas que você conseguiu traçar.

c) Forme equipe com alguns colegas. Montem meios de 
transporte com o material disponível.

d) Organizem uma legenda para cada veículo que 
vocês criaram, enumerando as formas geométricas 
utilizadas.

e) Façam uma exposição dos trabalhos.

Complete o quadro registrando ao lado de cada figura 
plana qual a face do sólido geométrico correspondente.

 

1

2

Abre o sinal, atravessa na faixa, vira 
à direita, olha a placa de indicação... 
A direção é contramão. Você sabia 
que existe tanta geometria no ir e vir 
de cada dia?

Hora do
desafio
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Figura plana Sólido geométrico que possui 
faces com essa forma
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Observe as figuras geométricas planas representadas 
abaixo.

a) Quantos lados têm essas figuras? 

b) Qual delas tem apenas um par de lados paralelos? 

As figuras geométricas que têm 4 lados são os 
QUADRILÁTEROS. 

Os quadriláteros que têm um par de lados paralelos são 
chamados trapézios e os que têm dois pares de lados paralelos 

recebem o nome de paralelogramos.

3

Retângulo Quadrado

Paralelogramo Trapézio

Losango
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c) Você identifica quadriláteros na imagem abaixo?

d) Desenhe os quadriláteros que você identificou e 
escreva ao lado o nome correspondente.

BARROS, Robson. Cachoeira na ilha. 
50 cm x 40 cm.
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Complete o quadro registrando as semelhanças e as 
diferenças entre as figuras abaixo.

Desenho das 
figuras Semelhanças Diferenças

4
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Observe no mapa uma parte da cidade de Indaiatuba, 
no Estado de São Paulo. As colunas estão marcadas com 
letras e as linhas com números. Esses marcadores facilitam 
a localização de endereços, de instituições e orientam 
a mobilidade das pessoas nos centros urbanos. Faça os 
registros seguintes em seu caderno.

a) Que praça está localizada no quadro E-3?

b) Em que ponto está localizada a Praça Prudente de 
Moraes?

c) Joaquim está na Praça Dom Pedro II, na Rua 11 de 
Junho. Que caminho deverá percorrer para chegar 
até Travessa Benedito Taborda? Siga as orientações do 
mapa e registre o itinerário com o nome das ruas.

5
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d) Joaquim tem outra opção? Qual? Registre.

e) Onde está localizada a esquina das ruas 9 e Bento 
Pacheco?

f) Forme uma dupla com um colega. Escolha uma rua 
que aparece no mapa e peça para que ele a localize. 
Em seguida, é a sua vez de localizar a rua que ele 
escolheu.

Andando pelas ruas da cidade, Carolina observa os sinais 
de trânsito, na sinalização vertical, isto é, nas placas. 
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a) Com a ajuda do professor, identifique o que as formas 
comunicam na sinalização de trânsito. Registre.

Agora ajude Carolina a identificar a linguagem das formas 
na sinalização horizontal nas ruas da cidade onde mora.
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b) Como as figuras geométricas são utilizadas nesse 
tipo de comunicação? Converse com o professor e os 
colegas.

c) Represente a sinalização de trânsito na rua onde você 
mora. Que formas geométricas você utilizou para 
fazer essa representação? Em seu caderno, desenhe a 
sinalização e escreva o nome das formas geométricas 
utilizadas.

Mauro mora na casa amarela onde tem um jardineiro 
trabalhando.

8
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a) Seguindo em frente, pela avenida, liste os elementos 
que estão à direita e à esquerda da via.

À esquerda À direita

b) Quais os elementos que estão à frente da senhora que 
segura a menina pela mão? Registre em seu caderno.

c) Quais os elementos que estão atrás da mulher que 
empurra o carrinho? Registre em seu caderno.

Siga as orientações do professor e faça um meio de 
transporte, utilizando apenas uma folha de papel sulfite. 
Mãos a obra. Depois é só brincar e ver quem voa mais alto.

9
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Assinale a alternativa correta.

As faces da pirâmide de base triangular têm a forma:

A (      ) quadrada.

B (      ) triangular.

C (      ) circular.

D (      ) retangular.

Uma figura geométrica plana que tem quatro lados é um:

A (      ) círculo.

B (      ) triangulo.

C (      ) quadrilátero.

D (      ) cubo.

Pense e
Responda
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Caderno 
de leitura



Os dez ursinhos
Era uma vez dez ursinhos que moravam em dez 

casinhas colocadas uma ao lado da outra. As casinhas 

eram numeradas de um a dez e cada um dos ursinhos 

conhecia muito bem a sua casinha lendo o número da 

porta. 
Um dia, resolveram sair todos juntos, para colher 

cogumelos. Os melhores cogumelos estavam num 

grande campo, pertencente a um velho muito mau, 

que se chamava Carrancudo.

O maior dos ursinhos, antes de ir colher os 

cogumelos, escreveu uma carta ao velho, solicitando-

lhe permissão para isso.
O senhor Carrancudo deu licença e os ursinhos 

ficaram muito satisfeitos com a grande novidade.

Era um sábado de manhã, muito cedinho, quando 

os ursinhos se reuniram, carregando cada um a sua 

cestinha. Uma linda manhã para colher cogumelos!

Puseram-se a caminho, sentiam-se muito felizes e 

esperavam trazer muitos cogumelos para fazerem um 

ótimo jantar.
Ao chegarem ao campo dos cogumelos! Quantos 

havia! Que abundância! Grandes, pequenos, largos, 

chatos!...
O maior dos ursinhos vigiava com o rabo dos 

olhos a casa onde morava o senhor Carrancudo. 

108
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Nada aconteceu. Apenas o fumo que saía da chaminé 

da casa do velho lhes dava a entender que ele estava 

levantando. Finalmente, quando as dez cestas estavam 

cheias o maior dos ursinhos disse:

— Está na hora de partirmos. Sigam-me.

Na volta, encontraram o velho “Dorme-Tarde”, um 

fantoche de rosto negro que vivia na cidade vizinha.

Ele trazia uma grande cesta e ia colher cogumelos 

no campo do senhor Carrancudo.

— Como sempre você chega quando tudo já acabou, 

“Dorme-Tarde”! — exclamaram a rir.

“Dorme-Tarde” ficou tão vermelho quanto permitia 

o seu carão preto. Sabia que era preguiçoso.

— Encherei minha cesta de cogumelos — pensou e 

disse: — Hão de ver que ainda trarei mais do que vocês 

todos!
— Chiii!… — responderam os ursinhos. — Não resta 

nenhum, não encontrará nada.

O fantoche saiu muito aborrecido e desapontado.

— Devemos nos contar para ver se saímos sãos e 

salvos do campo do senhor Carrancudo, falou um dos 

ursinhos.
Assim fez, indicando com o dedo um ursinho 

alternadamente. — Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 

sete, oito, nove… Oh! Aqui estamos só nove! 

— Santo Deus! — exclamou o maior tornando-se 

pálido.
— Não diga que ficou algum para trás! Qual foi?

Não puderam esclarecer qual faltava. Ali estava o 

maior deles e o menor, o mais gordo e o magrinho, o 

de gravatinha azul e o de gravata vermelha. Que coisa 

estranha! Quem teria ficado para trás? 



— Esperem que eu vou contar de novo — disse o 

ursinho magrinho. E contou lenta e cuidadosamente, 

indicando a todos os seus amigos, à medida que o 

fazia. — Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 

nove. Que coisa mais horrível! Só estamos aqui nove e 

saímos dez! 
Vocês não sabem o que eles faziam? Pois 

simplesmente isto, quando se contavam, cada um se 

esquecia de contar a si próprio!

Quando estavam pensando se deveriam voltar ao 

campo do senhor Carrancudo, ouviram que alguém se 

aproximava pelo bosque de onde haviam saído.

— O décimo urso! — exclamaram alegres, mas, 

estavam enganados. Era o “Dorme-Tarde”, o fantoche, 

que voltava do campo com a cesta vazia.

— Oh! — exclamou, meio desapontado. — Por que 

vocês ainda estão aí?
— Venha cá, fantoche, você viu algum dos nossos 

pelo campo? — perguntou o maior deles — Um de nós 

ficou por lá!
— Não! Não estava ninguém lá!

— Nossa Senhora! — gemeram os ursinhos — O 

senhor Carrancudo terá agarrado o nosso pobre 

companheiro e o estará assando para o jantar! 

Ooooh!... exclamaram apavorados!

Os ursinhos deixaram as cestas no chão, tiraram 

seus grandes lenços brancos e choraram derramando 

lágrimas em cascatas. O fantoche nem podia tornar 

a si do espanto causado por aquela cena. Contou 

rapidamente os ursinhos e verificou que estavam os 

dez.
Por que haviam de pensar que um deles estava 

perdido? Eram somente dez os ursinhos que viviam nas 

dez casinhas! 
— Quantos eram vocês ao saírem esta manhã? — 
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perguntou ele admirado.
— Dez! — soluçou o mais velho — E só voltamos nove! 

Olha… Deixe-me contar.
Indicou todos os seus amiguinhos, um atrás do outro, 

contando-os: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 

oito, nove… Está vendo? Só nove! Oh! Fantoche, você 

é capaz de ir buscar o décimo ursinho à casa do velho 

Carrancudo?
O fantoche verificou que o tolo do ursinho tinha 

deixado de contar a si próprio.

— Digam-me, o que me darão se eu encontrar o 

décimo ursinho?
— Vamos encher a sua cesta. Se você encontrar o 

nosso amiguinho perdido, serão todos seus os cogumelos!

O fantoche sentiu grande alegria ao ver que os mais 

belos cogumelos iam parar em sua cesta.

— Agora, por favor, volte ao campo do senhor 

Carrancudo e procure o nosso companheiro! — 

suplicaram eles.
— Não é preciso — disse o fantoche, apanhando a sua 

cesta — O décimo urso está aqui.

— Pois bem! Vou contá-los e vocês verão que aqui 

estão todos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 

oito, nove e dez! Aí estão!
Dez! Ora vejam só! Quem se riu de mim esta manhã 

porque cheguei tarde para colher cogumelos? Por acaso 

não tenho agora os melhores? 

Como se havia arrumado “Dorme-Tarde” para 

contar dez ursinhos? Era um milagre! Realmente era 

um mistério! Até hoje os ursinhos ainda não podem 

compreender como se deu tão maravilhoso fato! 

(Trad. e adaptação de Leoncio de Sá Filho) Dis-

ponível em: http://wp.me/pbJrC-Ri. Acesso em: 

15 jun. 2010.
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Encontro à meia-noite
Uma hora e dez minutos.
Não era impressão minha.
Continuei ouvindo os mesmos barulhos.
Aquilo não era normal. Eu sabia que não era normal ouvir 

aqueles barulhos naquela hora da noite. E me descontrolei todo.
Meus dentes começaram a bater uns nos outros e eu não 

conseguia falar, nem gritar, nem nada.
Pelo barulho que estava ouvindo, devia ser uma pessoa 

tentando atingir o alto do muro. Sem dúvida que era uma pessoa 
tentando atingir o alto do muro.

Não precisei pensar muito para adivinhar quem era.
Quem é que naquela hora da noite fica fazendo barulho atrás 

de um muro?
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Só podia ser um ladrão que tinha acabado de assaltar a casa 
da esquina e estava querendo pular o muro para escapar. (...)

Pensei em sair correndo, mas não consegui tirar as pernas do 
lugar de tanto que elas tremiam. (...)

Uma hora e doze minutos.
O tempo ia passando.
Eu pensava em mil coisas e nenhuma delas era a solução.
Nem em filme, nem em livro, nem em lugar nenhum eu tinha 

visto alguém viver situação igual.
Então, simplesmente eu não encontrava solução. Podia-se 

dizer que era um caso perdido.
Uma hora e treze minutos.
De repente, de uma só vez, o barulho foi tanto que parecia 

que o mundo ia acabar.
Foi quando ele atingiu o alto do muro.
Levei um violento golpe na cabeça, me desequilibrei todo 

e caí esparramado no chão... e, quase desfalecido, vi quando 
um enorme gato cinzento passou sobre meu corpo, correu pela 
calçada e desapareceu.

Uma hora e vinte minutos.
Levei um bom tempo para me recuperar, e ainda aflito apoiei 

as mãos no chão e levantei.
Sem dúvida aquilo não tinha sido estardalhaço meu.
Quem é que iria imaginar que um barulhão daqueles fosse 

simplesmente um gato?
Eu tinha certeza de que aquele gato não era um gato 

qualquer. Devia ser pelo menos quatro ou cinco vezes maior do 
que um gato comum, desses que a gente sempre encontra por aí.

Eu tinha certeza de que era.

IACCOCA, Liliana. Encontro à meia-noite. São Paulo: FTD, 1992.
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O Crocodilo
Em tempos que já lá vão, vivia na ilha de Celebes um 

crocodilo muito velho, tão velho que não conseguia caçar 
peixes no rio.

Certo dia, apertado pela fome, decidiu aventurar-se nas 
margens em busca de algum porco distraído que lhe servisse 
de refeição. Andou, andou, até cair exausto e desesperado, 
sem forças para regressar à água.

Ora, quem lhe valeu foi um rapaz simpático e robusto que 
teve pena dele e o arrastou pela cauda.

Em paga do serviço prestado, o crocodilo ofereceu-se 
para transportá-lo às costas sempre que quisesse navegar. O 
rapaz aceitou e fizeram várias viagens juntos. Apesar da boa 
amizade, quando o crocodilo teve novamente fome, lembrou-
se de comer o companheiro. Antes, porém, quis ouvir a 
opinião dos outros animais e todos se mostraram indignados. 
Devorar quem o salvara? Que terrível ingratidão!

Envergonhado e cheio de remorsos, o crocodilo 
resolveu partir para longe e recomeçar vida onde ninguém 
o conhecesse. Como o rapaz era o único amigo que tinha, 
chamou-o e disse-lhe:

- Vem comigo à procura de um disco de ouro 
que flutua nas ondas perto do sítio onde nasce o 
sol. Quando o encontrarmos, seremos felizes.

Mais uma vez, viajaram juntos, agora 
sulcando o mar que parecia não ter 
fim... A certa altura, o crocodilo 
percebeu que não podia continuar. 
Exausto, deteve-se na intenção de 
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descansar apenas um instante, mas, logo que parou, o corpo 
transformou-se numa ilha maravilhosa.

O rapaz viu-se homem feito de um momento para o outro 
e verificou, encantado, que trazia ao peito o disco de ouro 
com que sonhara o crocodilo. Percorreu, então, as praias, 
as colinas, as montanhas, concluindo que ali realizaria o seu 
destino.

Instalou-se e escolheu um nome para a ilha: chamou-lhe 
Timor, que significa Oriente.
MAGALHÃES, Ana Maria; ALÇADA, Isabel. O crocodilo. Leitura.interpretação. 27 ago. 2006. 
Disponível em: <http://lerinterpretar.blogspot.com.br/2006/08/o-crocodilo.html>. Acesso 
em: 28 mar. 2012.

 
Sobre o jacaré-açu, você sabia que... 

Ele é o maior dos jacarés sul-americanos! Apesar de 
ser um animal muito caçado, já conseguiu sair da lista das 
espécies ameaçadas de extinção, graças ao trabalho das 
equipes responsáveis pela preservação da espécie.

Saiba mais...

Nome Científico: 
Melanosuchus niger
Hábitat: Lagos, rios de águas 
lentas e florestas de várzea.
Tamanho: Até 6 m de 
comprimento.
Alimentação: Peixes, aves, 
mamíferos.

Expectativa de vida: Até 100 anos!
Reprodução: Põe entre 30 e 65 ovos. Os filhotes nascem 
depois de 2 a 3 meses de incubação. São as fêmeas que 
protegem os ninhos e os filhotes.
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VERBETES DE DICIONÁRIO
AFIGURAR, v. t. Representar; imaginar; dar figura ou forma 

a; representar-se na mente; parecer. A.fi.gu.rar

AFILADO, adj. Adelgaçado; tornado fino. A.fi.la.do

AFILADOR, adj. Adelgaçador; afinador. A.fi.la.dor

AFILAMENTO, s. m. Adelgaçamento; afinamento. A.fi.
la.men.to

ESPESSAR, v.t. Engrossar; condensar; adensar. Es.pes.sar

ESPESSIDÃO, s.f. Espessura; grossura; densidade. Es.pes.
si.dão

ESPESSO, adj.  Denso; grosso; basto. Es.pes.so

ESPESSURA, s.f. Grossura; densidade. Es.pes.su.ra

HIPERTONIA, s.f. Aumento do tono ou da tensão de um 
órgão. Hi.per.to.ni.a

HIPERTÔNICO, adj. Relativo a hipertonia; que apresenta 
pressão osmótica maior que a de uma solução 
isotônica. Hi.per.tô.ni.co

HIPERTROFIA, s.f. Aumento do tamanho de um órgão ou 
de parte do organismo. Hi.per.tro.fi.a

HIPERTROFIAR, v.t. Produzir hipertrofia em; aumentar 
exageradamente. Hi.per.tro.fi.ar

BUENO, Silveira . Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 1989
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Animal foi mantido na piscina enquanto 
resgate não chegou; réptil foi solto, no mesmo dia, 
em reserva de mata nativa

Um homem levou um 
susto ao encontrar um filhote 
de jacaré-de-papo-amarelo 
na piscina de sua chácara, 
na manhã da última quinta-
feira, 2, no distrito rural de 
Vitoriana, em Botucatu, no 
interior de São Paulo.

Uma equipe da Polícia 
Militar Ambiental foi ao local 
para capturar o animal, que 
foi solto no mesmo dia, numa 
reserva de mata nativa, onde 
há lagos e riachos.

[...]

PM AMBIENTAL resgata filhote de jacaré em chácara de Botucatu-SP. Estadão.com.
br. São Paulo. 8 fev. 2012. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/
cidades,pm-ambiental-resgata-filhote-de-jacare-em-chacara-de-botucatu-sp,,pm-
ambiental-resgata-filhote-de-jacare-em-chacara-de-botucatu-sp,832962,0.htm>. 
Acesso em: 23 mar. 2012

Fonte: Polícia 
Ambiental/Divulgação

Filhote de jacaré 
capturado em chácara
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Mais vale um 

pássaro na mão do 

que cem voando.

De grão em grão, 

a galinha enche o 

papo.

À noite,

todos os gatos 

são pardos.

Quem não tem 

cão caça com 

gato.

Uma andorinha só

não faz verão.

Papagaio come milho,periquito leva fama.
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MIRANDA, Sonia. Pra boi dormir. Rio de Janeiro: Record, 1999.

INFÂNCIA
(SÔNIA MIRANDA)

ANINHA
PULA AMARELINHA
HENRIQUE
BRINCA DE PIQUE
MARÍLIA
DE MÃE E FILHA
MARCELO
É O REI DO CASTELO
MARIAZINHA
SUA RAINHA
CAROLA
BRINCA DE BOLA
RENATO
DE GATO E RATO
JOÃO
DE POLÍCIA E LADRÃO
JOAQUIM
ANDA DE PATINS
TIETA
DE BICICLETA
E JANETE
DE PATINETE
LUCINHA!
EU ESTOU SOZINHA.
VOCÊ QUER BRINCAR
COMIGO?



Adivinhas

Por que tem cama elástica no pólo norte?
Para o urso polar!!!

O que um boi esperto nunca fala?
Boibagem!

Sabe o que o Batman falou para a Mulher Invisível?
— Olá... Há quanto tempo eu não te vejo!

120

Tirinha
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ACADEMIA DA AVENTURA
FLORESTA ASSUSTADORA, TERRA DAS FERAS
DIRETORES: PROF. DR. LOBINHO E PROF. DR. LOBO UIVO RUIVO

Hoje o Mestre Maravilha instalou o cipó de Tarzan com roldana no 
dormitório para fazer uma demonstração.
Eu perguntei ao Uivo Ruivo: “Uivo 
Ruivo, o que é que você acha?”. 
Ele me disse: “ACHO MEIO 
PORCARIA, MOLEQUE BINHO”. 
Mestre Maravilha disse para Uivo 
Ruivo: “Com o devido respeito, meu 
rapaz, o diretor Binho é o verdadeiro 
dono disso aqui. Aconselho você a 
ficar calado”. Ele lançou um olhar profundo dentro dos olhos de Uivo 
Ruivo e, imaginem só, o uivo Ruivo disse: “É CLARO, MESTRE 
MARAVILHA”. É tão difícil dizer “não” ao Mestre Maravilha!
Na verdade, o cipó com roldana é um pouco menor do que 
esperávamos. Está mais para corda de secar roupa do que para 
transporte tarzânico. Mesmo assim, fizemos 236 viagens de uma 
ponta a outra. É bom quando os olhos se enchem de lágrimas e o pelo 
das costas fica inflado com o vento. Tem também um esbarrão nos 
pneus, quando a gente chega ao fim, que exige uma certa intrepitude 

intrepidez.
Mestre Maravilha diz para a gente não se 
precupar preocupar, que é só uma amostra 
de AI. Quando ele receber o pagamento, 
aí sim, vai instalar um modelo real, 
enorme e assustador sobre um rio com 
crocodilos falsos e famintos, abrindo e 
fechando as suas mandíbulas. Poxa!

Queridos Mamãe e Papai,

Binho ufa! ufa!

WHYBROW, Ian. Diário das façanhas do lobinho. São Paulo. Cia das Letrinhas. 2001
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Piadas que se ouvem por aí!
Ajudando o velhinho

Joãozinho entra em casa, esbaforido: 

— Mãe, mãe, me dá 1 real pra eu dar pro velhinho ali 
na esquina! 

A mãe orgulhosa abre a bolsa e dá o dinheiro ao filho: 

— Pra qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo? 

— Pra aquele ali que está gritando: “Olha a pipoca 
quentinha!”.

Castigo injusto
A garotinha chega da escola em prantos. 

— Mamãe, mamãe, sniff... Sniff... 

— O que foi, minha filha? 

— Hoje... Na escola... Me puseram de castigo... Sniff... 

— De castigo? Por quê? 

— Por uma coisa... Que eu não fiz... 

— Mas isso é um absurdo! Vamos lá, vou falar já com 
a diretora. E pega a mão da menina e arrasta-a para fora 
da casa. Na rua, vendo a filha um pouco mais calma, 
pergunta: 

— E o que foi que você não fez, minha filha? 

— A lição de casa... Buáááá...
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Joãozinho no busão
Joãozinho pegou um ônibus e, ao entrar, 

pergunta para o cobrador:

— Moço, quanto custa o ônibus?

O cobrador responde, educadamente:

— São dois e trinta, garoto!

Então, o Joãozinho fala alto:

— Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo, 
porque eu vou comprar!

AS MELHORES Piadas de Crianças. Piadas engraçadas. Disponível em: 
<http://piadasengracadas.net/as-melhores-piadas/crianca/>. Acesso 
em: 28 mar. 2012.



Por que a cor do mar varia entre o azul e o verde?

A cor normal do mar é azul porque essa é a tonalidade 
que as partículas de areia e os microorganismos mais comuns 
na sua superfície refletem quando atingidos pela luz solar 
(composta de comprimentos de onda vermelho, laranja, 
amarelo, verde, azul, anil e violeta). Se houver outras 
partículas, a cor refletida será diferente. Nas costas e nas 
proximidades das ilhas, porém, o tom costuma ser verde. 
“Isso acontece por causa dos pigmentos amarelos presentes 
na matéria orgânica de algas e vegetais. Ao misturar azul 
com amarelo, surge o verde”, afirma o oceanógrafo Luís R. 
Tommasi, da USP. O Mar Negro, entre a Rússia e a Turquia, 
foge à regra e merece o nome que tem devido à presença de 
bactérias que produzem ácidos escuros. Outro caso curioso é o 
Mar Vermelho, entre a África e a Arábia, onde a poeira rica em 
ferro avermelha as águas.

http://mundoestranho.abril.com.br/ambiente/pergunta_285766.shtml
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Material de 
Encarte

2

CA__IMBO CA__ECOL __AMPU __ADREZ

CA__OEIRA BO__ECHO EMBAI__ATRIZ LI__O

CAI__OTE CAI__A CO__EIRA EMBAI__ADORA

PEI__E FI__A CA__O __AMINÉ

__AMAR __AMARIZ BI__O CAI__EIRO

PU__E __ALE ME__ER __AROPE

__INGAR CO__A RO__O RO__A

__ÍCARA __AFARIZ __ALÉ __EFE

FE__AR __AVE FE__ADURA __OCOLATE

__OCALHO COL__A __ÁCARA __INELO

JOGO DA SORTE!
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