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Livro do Aluno
3.º Ano | 1.º Bimestre

Conviver e
aprender





Apresentação

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 desafi os que o levem 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 escolhem diferentes caminhos e pistas para encontrar, ao fi nal, um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

Queremos que este 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 fi zermos 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! 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 várias: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografi a. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade, pelas cores que as identifi cam. 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 para trás e de trás para frente, tome intimidade com as páginas e o 
jeito com que elas conversam com você. Cuide do seu livro com carinho e 
deixe que ele se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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Você sabe o que é e para 
que serve um diário?                                                              

Quais os tipos de diários 
que você conhece?

Como pode ser a 
organização de um diário?

Você sabe o que é e para 
que serve um diário?                                                              

Quais os tipos de diários 
que você conhece?

Como pode ser a 
organização de um diário?

Roda de
Conversa

diário:
Meu

meu confi dente!
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Leia um trecho de um diário escrito por uma pessoa da sua 
idade. Diário 1:

1

Você tem um amigo. Não importa 
o dia ou a hora está sempre pronto 
para � car contigo? Você pode rir 
ou chorar, ele sempre te recebe... 
sem reclamar?

Você tem um amigo. Não importa 
o dia ou a hora está sempre pronto 
para � car contigo? Você pode rir 
ou chorar, ele sempre te recebe... 
sem reclamar?

Hora do
desafi o

Hoje é meu aniversário. Estou fazendo 8 anos. Recebi 
vários presentes. Ganhei você, “ diário”,  da  minha madri -

nha. Quero escrever sempre em suas folhas. Gostaria que 
fosse um dos meus melhores amigos. Vou lhe contar todos 
os meus segredos. Sei que não conta a ninguém. Posso 
confiar? Lá vai um deles! “Vou lhe dar um presente ”.  
Quer saber o que é? É uma figurinha das princesas! 
Gostou?

Hoje, na escola, eu fiquei superfeliz e superenvergonhada.
Todos os meus colegas cantaram parabéns e me cum -
primentaram. O professor me entregou um belo cartão de 
aniversário assinado por ele e por todos da
classe. Adorei! Vou guardar para sempre.
Quando eu estiver triste, preocupada, com
raiva, posso lhe contar também? 
Na hora do recreio eu e meus colegas ficamos

muito tristes. A Aninha, uma menina
muito legal da sala, quebrou o braço.
Chorou muito e foi imediatamente levada
ao médico.

07   05   12

08   05   12



            22/02/12
Segunda-feira
Durante as férias nem me lembrei de você, mas hoje quando lhe 
encontrei juro que fiquei feliz e até senti não ter encontrado 
antes. Tenho tanta coisa para lhe contar, mas deixo para outro 
dia.
Hoje é o meu primeiro dia de aula deste ano. Já estou com sau -
dades dos colegas e dos professores. Por falar nisso, quem serão 
os meus professores? Tomara que não sejam os mesmos do ano 
passado, eu gosto de conhecer outros.
Você quer ir comigo para a escola, ou prefere ficar em casa?  
 Ah! Tá! Então vou colocar logo na mala para não me esquecer de 
você. É bom, pode ser que precise registrar alguma coisa muito 
importante.
Tenho uma coisa para contar, mas não quero que fique bravo 
comigo. Este ano vou fazer um diário diferente, mas não vou aban -
donar você. Ele será para as anotações dos meus compromissos
com a escola, com os professores, com os meus deveres de 
estudante.
Para você contarei as coisas íntimas, que só nós dois podemos 
saber! Certo?
Tiaaauu! Até mais! Boa aula para nós! Fique bonzinho dentro da 
mala. 
P.S. Tomara que tenha futebol, no recreio.

Diário 2:

15

Que bom, a Aninha já está melhor! Hoje foi para a escola 
com gesso no braço. Ui! Deve ser horrível! Nós estamos 
ajudando-a. Ela deixou a gente escrever no gesso. Eu 
escrevi assim: “quero que esse gesso saia logo do seu braço ”.

Beijos. Letícia.

09   05   12
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Discuta com o professor e os colegas as questões propostas 
a seguir:

a) Quem escreveu esses diários foi uma menina ou um 
menino? Por quê?

b) Eles foram escritos pela mesma pessoa ou por pessoas 
diferentes?

c) A quem o autor do Diário 1 dirige suas palavras?

d) Quais as confi dências que o autor do Diário 1 registrou 
nele?

e) Qual é a data do aniversário de Letícia?

f) Letícia ganhou alguns presentes de aniversário. De qual 
ela mais gostou? Por quê?

g) Esclareça melhor a frase dita por Letícia: “Ui! Deve ser 
horrível!”.

h) Leia novamente o Diário 2 e descubra qual foi a resposta 
do diário quando o autor dele perguntou:

“Você quer ir comigo para a escola, ou prefere fi car em 
casa?”

i) Em seguida, o autor deu uma resposta. Qual foi?

2
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j) O que você costuma fazer quando está triste ou 
preocupado(a)?

k) Já pensou em ter um diário para registrar seus segredos, 
medos, desejos e o que mais quiser?

Faça uma lista das palavras que Letícia usou quando se 
refere:

A ela própria Ao diário Ao professor Aos colegas À Aninha

Leia novamente o trecho do diário de Letícia escrito em 
09/05. Discuta com o professor e os seus colegas sobre a 
quem se refere a palavra grifada na frase a seguir. 

“Nós estamos ajudando-a.”

Releia os registros de Letícia no diário de 07/05 e discuta 
com o professor e os colegas. Em seguida:

3

4

5
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a) Grife todas as letras maiúsculas. Por que elas foram 
utilizadas?

b) Circule tudo o que não for letra ou número. Para que 
serve cada um dos sinais circulados?

Acompanhe a leitura feita pelo professor de um trecho do 
diário de uma adolescente chamada Zlata, retirado do livro O 
Diário de Zlata: a vida de uma menina na guerra, da Editora 
Companhia das Letras, 1994, escrito por Zlata Filipovic.

Terça-feira, 25 de abril — o professor de matemática acabou de me 
repreender.
Fiquei enervada, tive vontade de chorar. Voltei para casa de muito 
mau humor. 
É evidente que ainda não me tornei senhora da minha sensibilidade, 
que continua a transbordar, e me constrange. Isso não é normal.
Estou triste, perdi meu tempo em devaneios, e estou muito atrasada 
para o estudo. Preciso começar mas falta-me coragem, pois é muito 
mais agradável “voar”. Não se cansa os pés.

Estamos lendo esse diário porque está em um livro, mas 
lembre-se: normalmente um diário é confi dencial.

A partir de hoje propomos que você também escreva um 
diário. Para isso, siga as orientações a seguir.

O diário é um amigo íntimo, seu confi dente, e ao 
contrário do diário de Zlata, a que muitas pessoas tiveram 
acesso, o seu diário será um segredo a que só você terá 
acesso, ou as pessoas a quem você autorizar a ler.

6

7
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Faça uma capa bem especial para seu diário. Siga as 
orientações de seu professor.

Atenção! Escreva corretamente as palavras. Em dupla, 
leiam o texto abaixo e procure as palavras nas quais as 
letras m ou n têm o mesmo som. Discuta a respeito.

LEMBRE-SE!

O seu diário não será lido pelo professor, nem pelos 
seus pais ou por outras pessoas que você não queira. Ele é 
seu, totalmente seu, e nele você poderá escrever as coisas 
importantes que ocorreram no dia, tanto as boas como as 
ruins, escrever sobre sua vida, desenhar, colar papéis... 
enfim, o que quiser.

E, apesar de ele se chamar diário, não precisa ser escrito 
todos os dias, só quando você tiver vontade.

Não se esqueça de trazê-lo todos os dias para a escola.

Para o nosso primeiro dia de diário, a ideia é de que 
você escreva o que achou mais interessante ou chato no dia 
de hoje. Não se esqueça de colocar a data.

8

9

Há muito tempo, quando os bichos falavam, mas 
só ouviam o que queriam, a onça foi beber água e 
topou com um sapo no caminho. Não pediu licença, 
não. Simplesmente atirou o sapo no rio.

O sapo caiu com tanta força que acertou na cabeça de 
um pirarucu. O sapo disse:

– Desculpa. A onça me jogou.

Mas o peixão deu um raquetaço com o rabo e jogou o 
sapo de volta para a terra.

A onça disse:

– Ué, compadre sapo, voltou?

Ssó, Ernani. Amigos da onça. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2006.
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a) Registre, em seu caderno, as palavras discutidas e o que 
você percebeu.

É hora de diversão! Leia a tirinha:

SOUSA, Mauricio de. Chico Bento.

Leia outra tirinha:

SOUSA, Mauricio de. Cascão, 1999.

Discuta com o professor e os colegas:

a) Por que o porquinho pergunta ao Cascão se ele não está 
na história errada? A que história o porquinho se refere?

10

Você sabia que...

As histórias em quadrinhos podem também ser 
apresentadas em tirinhas? Tirinha é o nome que se dá 
às histórias em quadrinhos em forma de tiras no papel. 
São histórias bem curtas, com poucos quadrinhos, às 
vezes, um só. Leia, a seguir, outra tirinha com o nosso 
já conhecido personagem: Cascão.

11
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b) Você achou a tirinha engraçada? Por quê?

Leia mais uma tirinha: 

SOUSA, Mauricio de. Chico Bento.

Agora, escreva dentro do balão o que a personagem disse. 
Depois, conte para seus colegas a história que você leu nos 
quadrinhos. Discuta com o professor e os colegas:

a) Leia novamente os quadrinhos e indique o que 
representam as expressões POF e CRÁS, no 2.º quadrinho.

b) Observando bem o quadrinho, o que você acha que 
aconteceu primeiro: o POF ou o CRÁS? Por quê?

Leia novamente o segundo quadrinho da história e discuta 
com o professor e os colegas.

12

13

Você sabia que...

As expressões PLOFT, SMAC e CRÁS são chamadas 
de onomatopeias? As onomatopeias são recursos 
bastante usados nas histórias em quadrinhos. Na 
maioria das vezes, ela surge associada a alguma figura 
ou situação determinada. Imagem, texto nos balões e 
onomatopeias se juntam para criar a história. Ruídos, 
gritos, canto de animais, sons da natureza, barulho 
de máquinas, o timbre da voz humana fazem parte do 
universo das onomatopeias.

14
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a) Agora, imagine que o Chico Bento não

• tropeçou em uma pedra, mas escorregou em uma casca  
de banana.

• carregava um saco de ovos, mas um saquinho de leite.

b) Para essa nova situação, você usaria as onomatopeias 
POF e CRÁS? Por quê?

Leia abaixo uma das histórias do livro Esconde-esconde, da 
Editora Ática, 1997, escrito por Eva Furnari.

15
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Converse com seus colegas e com o professor e responda:

a) Você gostou da história? Por quê?

b) O que mais chamou sua atenção nela?

c) Você percebeu que a história foi contada apenas por 
meio de imagens? Como isso é possível?

Oralmente, com ajuda do professor e dos colegas, crie 
uma história para essas imagens, só que para ser contada 
com palavras.

Conheça a regra do jogo cabo de guerra.

Duração: aproximadamente 20 minutos 

Recursos: Corda Grande 

Como jogar: 

1. O professor dividirá a turma em dois grupos, contendo o 
mesmo número de participantes em cada grupo;

2. Vocês deverão posicionar-se em seu lado da corda (um 
grupo de cada lado da corda); 

3. Para marcar o meio da corda, o professor utilizará um 
pedaço de pano e delimitará um espaço por onde este 
deverá passar para ser considerado ponto de uma equipe 
ou de outra. Para tal demarcação, poderá ser utilizado dois 
cones;

4. Ganhará a equipe que conseguir puxar a outra, para além 
do ponto demarcado;

5. Em um primeiro momento, vocês disputarão com todos 
os jogadores em pé. Posteriormente, sentados no chão;

6. Façam um pequeno torneio (melhor de cinco).

16

17

18
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Aprenda mais sobre a escrita das palavras! Discuta com o 
professor e os colegas como é a organização das palavras 
em um dicionário. Em seguida, organize em seu caderno a 
lista de palavras proposta a seguir, conforme a orientação 
do professor.

charque     chulé

galheta     sobrancelhas

chuchu     canhoto

arrochar     anhuma

calhar     calhamaço

Você tem escrito em seu diário? Aproveite um tempinho 
hoje e escreva. Se quiser, escreva como foi a sua primeira 
semana de aula.

Seu professor irá ditar um pequeno texto. Escreva com 
atenção e, em caso de dúvida, discuta com o professor e 
os colegas e consulte o dicionário.

19

2020

21
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Observe o quadro abaixo para lembrar!

Alfabeto cursivo

Aa - Bb - Cc - Dd - Ee 
Ff - Gg - Hh  Ii - Jj - Kk  
Ll - Mm - Nn - Oo - Pp  
Qq - Rr - Ss - Tt - Uu 
Vv Ww - X x - Yy - Z z

Você sabia que...

Os diários podem ter objetos pessoais colados 
que são muito representativos para nós. Por exemplo, 
podemos colar uma entrada de um jogo de futebol, um 
papel de bala recebida de alguém especial, um recorte 
de revista, qualquer coisa...

a) Escolha alguma lembrança especial e cole-a em seu 
diário. Depois, escreva um texto secreto sobre ela!

22

23
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Leia atentamente a fábula "A raposa e as uvas", que se 
encontra no Caderno de Leitura. Observando os diversos 
usos de r e rr, converse com seus colegas sobre quando o 
som do r é forte ou fraco e quando se usa r ou rr.

Só para lembrar: escreva em seu diário um fato ocorrido 
hoje na escola.

Leia a seguir algumas curiosidades científi cas sobre 
animais. Depois, de acordo com cada texto lido, crie um 
título com o nome do animal e discuta com a classe o que 
cada um descobriu e comentem entre si.

Texto 1

Texto 2

Texto 3

24

25

26

Os espinhos dos porcos-espinho estão cobertos de 
antibióticos. Isso ajuda-os porque é comum eles 
picarem-se nos seus próprios espinhos.

A pulga é um dos maiores atletas da natureza. Esse 
inseto pode saltar mais de 300 vezes a altura do seu 
próprio corpo.

Cerca de 80% dos animais têm 6 pernas, isto é, são 
insetos. Há, no planeta, mais de 800 mil espécies dessa 
classe.
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Texto 4

Texto 5

Disponível em: <http://www.gforum.tv/pesquisa.php?cx=partner-pub-605839413619086
3%3A5098559881&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=curiosidades+do+mundo+animal+sagui&

sa=Pesquisar&siteurl=www.gforum.tv%2F&ref=&ss=1932j805798j7>. (Adaptado).

a) Leia novamente o texto 3 e circule tudo o que não é 
letra.

Leia Mais!

Querido diário otário

Autor: Jim Benton

Essa coleção de livros descreve a vida 
de Jamie Kelly, uma menina que mora com 
sua mãe, uma péssima cozinheira, seu pai 
e seu cachorro Fedido, um beagle com um 
odor desagradável, que brinca e namora 
seu brinquedinho “Nojogosma”, chamado 
assim por Jamie. Também vive com ela a 
filha do Fedido, Fedidita, que tem como mãe 
Framboesa, a cadela de Angelina. No Colégio 

O menor macaco do mundo é o sagui-leãozinho. 
Ele é do tamanho de uma escova de dentes e pesa de 
107 a 141 gramas. É o menor macaco sul-americano, 
que habita áreas da floresta amazônica.

Disponível em: <http://www.gforum.tv/pesquisa.php?cx=partner-pub-605839413619086

A preguiça, espécie típica da Amazônia, tem o 
cérebro do tamanho de uma azeitona. Proporcionalmente 
ao tamanho do corpo, é um dos animais com o menor 
cérebro de todo o planeta.
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Mackerel, onde ela estuda, conheceu Isabella Vinchella, uma 
garota de sua idade (12 anos), que na maioria das situações 
aparece como “malvada” ou “cruel”. Sua principal característica 
são seus óculos e cabeça redondos. Lá, ela também conheceu 
Angelina, uma menina loira e “gloriosamente” bonita, que Jamie 
odeia. Angelina, porém, se mostra melhor que Isabella em 
algumas partes. Tem também Lucas Ribas, o “8.º garoto mais 
bonito da escola”, por quem Jamie tem uma quedinha. A escola 
tem personagens secundários como Mario Pinsetti (inventor de 
apelidos constrangedores), Michelle (comedora de lápis), e alguns 
outros.

Diário das façanhas de Lobinho

Autor: Ian Whybrow

Um filhote de lobo que escreve cartas e 
mais cartas a seus pais, sem esconder nada do 
que está acontecendo com ele, talvez jamais 
consiga se transformar num verdadeiro lobo 
mau. Pois é assim que age o incorrigível 
personagem desta série premiada: pelas cartas 
constantes que envia aos pais, Lobinho (ou 
apenas Binho) vive dando demonstrações de que 
não tem talento para maldades, como já havia 
deixado bem claro em suas primeiras aventuras 
(Lobinho na Escola da Enganação).

Agora ele encontra um monte de moedas 
de ouro que o tio Lobão do Mal havia escondido e, em vez de se 
apoderar de todo esse tesouro, resolve usá-lo para transformar 
a Escola da Enganação no paraíso dos filhotes: vai equipá-la com 
trem fantasma, montanha-russa, tobogã de cabo aéreo, carrinhos 
bate-bate... etc. etc. etc. Não será tão simples, é claro, mas ele 
jamais desiste de contrariar as regras do mal.
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Marque a alternativa correta:

Para que serve um Diário?

A (      ) Para dar instruções.

B (      ) Para registrar lembranças pessoais.

C (      ) Para dar uma notícia.

D (      ) Para dar um recado.

Na lista de palavras abaixo, existe apenas uma sequência com a escrita 
correta. Descubra qual é:

A (      ) erou – errado – coreu

B (      ) rraposa – ratoeira – horror

C (      ) solitária – barreira – quero

D (      ) arroz – agorra – rosa

Nas alternativas abaixo, encontre a frase em que as palavras estão 
separadas corretamente:

A (      ) Oscaranguejosmachos costumam lutarentresi paraconquistar 
afêmea.

B (      ) Oscaranguejosmachoscostumamlutarentresiparaconquistarafêmea.

C (      ) Os caranguejos machos costumam lutarentresi para conquistar 
afêmea.

D (      ) Os caranguejos machos costumam lutar entre si para conquistar 
a fêmea.

Pense e 
responda

Nas alternativas abaixo, encontre a frase em que as palavras estão 
separadas corretamente:

Na lista de palavras abaixo, existe apenas uma sequência com a escrita 
correta. Descubra qual é:
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Você já leu algum livro a partir de alguma 
indicação literária? Conte aos colegas.

Como você escolhe os livros que lê?

Você já observou o que tem na capa do 
� nal da maioria dos livros?

As editoras distribuem catálogos com 
resumos e indicações de leituras. Qual a 
� nalidade desses catálogos?

indicação literária? Conte aos colegas.

� nal da maioria dos livros?

resumos e indicações de leituras. Qual a 

Ler faz bem!
E indicar leituras

também!

Roda de
Conversa
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Conheça o mundo e seus segredos!
Os mistérios do céu e do mar, voe para 
o in� nito sem sair do lugar! Toda essa 
magia você encontra nos livros. Leia!

Leia as resenhas e outras informações contidas nas capas 
dos livros representadas nas imagens.

1

Conheça o mundo e seus segredos!
Os mistérios do céu e do mar, voe para 
o in� nito sem sair do lugar! Toda essa 
magia você encontra nos livros. Leia!Hora do

desafi o

Felpo Filva
Eva Furnari

Esta é a história do Felpo, um coelho 
poeta um pouco neurótico. Um dia, ele 

recebeu a carta de uma fã que discordava 
dos seus poemas, a Charlô. Ele fi cou muito 
indignado e isso deu início a uma troca de 
correspondências entre eles. O livro conta 
essa história de maneira divertida, usando 

os mais variados tipos de texto como 
poema, fábula, carta, manual, receita e 
até autobiografi a, permitindo, assim, que o leitor entre em 

contato com as diversas funções da escrita.

Se é assim que você pensa!
Geert de Kockere

Este livro apresenta 14 conversas 
fi losófi cas entre animais que veem o 

mundo de forma original. São diálogos 
engraçados que falam de amizade, 
saudade, cíume, confi ança, tédio, 

admiração, etc. O óbvio para um nem 
sempre é óbvio para outro.
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a) Olhando as imagens dos livros e lendo as resenhas, qual 
deles você gostaria de ler? Por quê?

b) Com ajuda do professor e dos colegas, escolham um livro 
que já tenha sido lido em sala de aula e escrevam a sua 
resenha. Depois escrevam uma indicação desta leitura. 

c) Em dupla, escolham outro livro para fazer uma indicação 
literária. Façam com que outros leitores tenham 
vontade de ler. E atenção! Não contem tudo, para criar 
expectativa, e caprichem! Registrem no caderno.

As 200 melhores adivinhas para 
crianças

Paulo Tadeu

Qual é a criança que não adora 
desafi os? Enquanto a inteligência de 

cada um é estimulada, meninos e 
meninas brincam e se encantam com 

o jogo das palavras e as pegadinhas 
escondidas em cada pergunta.

Galope!
Rufus Butler Seder

Tem um cavalo galopando bem na 
sua frente e um galo que salta de 
repente! Cada página é uma nova 
surpresa que mexemos pra lá e pra 
cá, sem nunca conseguir parar.
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A partir das atividades anteriores é possível construir um 
caderno de indicações literárias para doar à biblioteca da 
escola. Para isso, siga as orientações do professor.

a) Escolha um livro de sua preferência e registre o título.

b) Pense nos motivos que fazem você gostar desse livro e 
liste-os aqui.

c) Agora rascunhe em seu caderno uma indicação literária 
a partir dessa lista, dizendo por que você indicaria essa 
leitura.

Leia a história a seguir. 

A onça e o bode 

Uma vez a onça quis fazer uma casa; foi 
a um lugar, roçou mato para ali fazer a sua 
casa. O bode, que também andava com 
vontade de fazer uma casa, foi procurar 
um lugar, e chegando no que a onça tinha roçado, 

disse: “Bravo! Que belo lugar para levantar a minha 
casa!”. O bode cortou logo umas forquilhas, infi ncou 

2

3
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naquele lugar e foi-se embora. No dia seguinte, a 
onça foi chegando, e vendo as forquilhas infi ncadas, 
disse: “Oh! Quem me está ajudando?! Bravo, é Deus 
que está me ajudando!”. Botou logo as travessas nas 
forquilhas, e a cumeeira e foi-se. O bode, quando 
veio de novo, admirou-se e disse: “Oh! Quem está me 
ajudando?! É Deus que está me protegendo!”. Botou 
logo os caibros na casa, e foi-se. Vindo a onça, ainda 
mais se espantou, botou as ripas e os enchimentos 

e retirou-se. O bode veio, envarou a casa e foi-se. A onça veio 
e cobriu. O bode veio e tapou. Assim foram, cada um por sua 
vez, e aprontaram a casa. Acabada ela, veio a onça, fez a sua 
cama e meteu-se dentro. Logo depois chegou o bode, e, vendo 
a outra, disse: “Não, amiga, esta casa é minha, porque fui eu 
que infi nquei as forquilhas, botei os caibros, envarei, e tapei.” 
— “Não amigo, respondeu a onça, a casa é minha, porque fui 
eu que rocei o lugar, botei as travessas, a cumeeira, as ripas, os 
enchimentos, e o sapê”.

Depois de alguma questão, a onça, que estava com vontade 
de comer o bode, disse: “Mas para que não haja briga, amigo 
bode, nós dois podemos fi car morando na casa”. O bode aceitou, 
mas com muito medo. O bode armou a sua rede bem longe do 
jirau da onça. No outro dia, a onça disse: “Amigo bode, quando 
você me vir franzir o couro da testa, eu estou com raiva, tome 
sentido!”  — “Eu, amiga onça, quando você ver balançar as 
minhas barbinhas ali nas goteiras e dar um espirro, 
você fuja, que eu não estou de caçoada”. Depois a 
onça saiu dizendo que ia buscar de comer. Lá, por 
longe de casa, pegou um grande bode, e para fazer 
medo ao seu companheiro, matou-o e entrou com ele 
pela casa adentro. Atirou-o no chão e disse: “Está, 
amigo bode, esfole e trate para comermos”. O bode, 
quando viu aquilo, disse lá consigo: “Quando este, 
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que era grande, você matou, quanto mais a mim!”. No outro 
dia ele disse à onça: “Agora, amiga onça, quem vai buscar de 
comer sou eu”. E largou-se. Chegando longe, avistou uma onça 
bem gorda, disfarçou e pôs-se a tirar cipós no mato. A onça veio 
chegando, e vendo aquilo disse: “Amigo bode, para que tanto 
cipó?” — “Fum! Para que?! O negócio é sério, trate de si... — “O 
mundo está para se acabar, e é com dilúvio...” — “O que está 
dizendo, amigo bode?” — “É verdade; e você, se quiser escapar 
venha se amarrar, que eu já me vou”. A onça foi e escolheu um 
pau bem alto e grosso, e pediu ao bode para que a amarrasse. 
O bode enlinhou-a perfeitamente, e, quando a viu bem segura, 
meteu-lhe o cacete como terra, até matá-la. Depois arrastou-a, 
chegou em casa, largou-a no chão, dizendo: “Está, se quiser 
esfole e trate”.

A onça fi cou espantada e com medo. Ambos temiam um ao 
outro.

Num dia o bode pôs-se junto das biqueiras, tomando fresca, 
olhou para a onça e ela estava com o couro da testa franzido. Ele 
teve receio e abalou as barbas, e largou um espirro. A onça pulou 
do mundéu e largou na carreira, o bode também abriu o pano. 
Ainda hoje correm cada um para o seu lado.

ROMERO, Sílvio. A onça e o bode. In: LOJOLO, Marisa (Org.). Contos de Estimação. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

a) Com ajuda de seu professor e colegas, grife as palavras 
que aparecem na fábula e que são desconhecidas para 
você. Antes de procurar o signifi cado delas no dicionário, 
tente explicá-las com as suas palavras, a partir do 
que você entendeu e pensa que é. Depois, procure o 
signifi cado de cada uma delas para comparar com suas 
hipóteses.
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Discuta com seu professor e colegas sobre:

a) O que signifi ca a expressão: “A onça pulou do mundéu e 
largou na carreira, o bode também abriu o pano”.

b) Que outras características você daria a cada uma das 
personagens, além das colocadas no texto?

Agora que você conhece bem a história “A onça e o bode”, 
faça a indicação dela para um amigo, seguindo o exemplo 
das imagens da atividade 1, isto é, crie a resenha e a capa 
do livro. Lembre-se de colocar na capa o título, o nome do 
autor, do ilustrador, da editora e de fazer as ilustrações. Para 
isso, utilize-se de uma folha de papel sulfi te.

Você sabia que os animais também formam casais? 
Complete a tabela reunindo-os.

Onça macho Onça fêmea

Leão

Galo

Cobra macho

Bode

4

5

6
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Cão Cadela

Boi

Elefante Elefanta ou Aliá

a) Amplie essa lista de casais de animais em seu caderno.

Leia um trecho da fábula “A onça e o bode”.

O bode envarou a casa. A onça veio e cobriu. 
O bode veio e tapou.

As palavras, envarou, cobriu, veio e tapou indicam 
uma ação que aconteceu no passado.

Observe como fi caria esse trecho se essas ações estivessem 
no futuro.

O bode envarará a casa. A onça virá e cobrirá. 
O bode virá e tapará.

Agora observe o mesmo trecho com as ações no presente.

O bode envara a casa. A onça vem e cobre. O bode vem e tapa.

a) Com ajuda do professor sublinhe cinco ações da história 
que indicam que elas aconteceram no passado.

7
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b) Agora coloque as ações de outros trechos da história no 
presente e depois no futuro.

“Ele teve receio e abalou as barbas, e largou um 
espirro.” 

“Botou logo os caibros na casa.”

O bode “avistou uma onça bem gorda.”

Leia a lista de palavras a seguir, pensando na escrita delas.

botou – cobriu – caracol – tapou – farol – anel

Discuta com o professor e os colegas o som fi nal destas 
palavras.

O que vocês perceberam? Registre a seguir.

8

9

10
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Coloque em ordem as frases de um trecho da fábula que você 
leu, conforme a sequência da história, enumerando-as:

(  ) A onça roçou o mato para fazer a sua casa.

(  ) Uma vez a onça quis fazer uma casa.

(  ) No dia seguinte, a onça foi chegando, e vendo 
as forquilhas infi ncadas, disse: "Oh! Quem me está 
ajudando?! Bravo, é Deus que está me ajudando!". Botou 
logo as travessas nas forquilhas, e a cumeeira e foi-se.

(  ) O bode cortou logo umas forquilhas, infi ncou 
naquele lugar e foi-se embora.

(  ) O bode, que também andava com vontade de fazer 
uma casa, foi procurar um lugar.

(  ) Assim foram, cada um por sua vez, e aprontaram a 
casa.

(  ) O bode, quando veio de novo, admirou-se e disse: 
“Oh! Quem está me ajudando?! É Deus que está me 
protegendo”. Botou logo os caibros na casa, e foi-se.

Com ajuda do professor e dos colegas, leia um fragmento 
de notícia extraído de um jornal on-line do município de 
Indaiatuba. Ele se parece com uma fábula?

SAAE alerta sobre a necessidade de 
se evitar o desperdício de água

• Publicação: 26/09/2011 - 17:40h 

• Redatores: Sergio Squilante 

11

12
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• Release N.º: 1950

De acordo com os índices pluviométricos dos últimos 23 
anos, registrados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos 
(SAAE), o mês de setembro de 2011 foi o mais seco do período 
em que a medição é realizada. 

Até dia 26 de setembro, o pluviômetro da autarquia, 
instalado na Estação de Tratamento de Água (ETA III), 
no Bairro Pimenta, não registrou sequer uma chuva: uma 
situação atípica, na avaliação dos técnicos responsáveis pelos 
registros. 

No início de outubro, como comprovam os mesmos 
registros pluviométricos, as chuvas devem retornar em maior 
volume e intensidade. Apesar dessa expectativa positiva, 
na avaliação do superintendente do SAAE, o engenheiro 
agrônomo Nilson Alcides Gaspar, a população deve colaborar, 
evitando o desperdício de água. “Se não chover nos 
próximos 20/30 dias, a situação pode se agravar”, alerta o 
superintendente do SAAE.

NOTÍCIAS. SAAE alerta sobre a necessidade de se evitar o desperdício de água. Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba. Disponível em: <http://www.indaiatuba.sp.gov.br/governo/

imprensa/noticias/14707>. Acesso em: 18 ago. 2011.

 

Discuta com o professor e os colegas:

a)  Qual o assunto do texto acima?

b) Explique melhor a expressão: “a situação pode se 
agravar” (escrita no último parágrafo).

c) Quem fez esse comentário?

d) Para que serve um texto como esse?

13
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Para saber mais sobre a história e os problemas da água 
em nosso município, consulte a unidade de História.

Vamos aprender mais sobre a Língua Portuguesa! S ou SS?

a) Leia as palavras a seguir:

visita grosso  rosado vassoura 

usina assaltar atraso ingresso 

massa desafio passado fantasia

b) Agora as organize na tabela abaixo. Quais palavras 
podem fi car juntas em cada coluna?

visita grosso

c) Leia as palavras de cada coluna e discuta com o 
professor e os colegas. Por que às vezes escrevemos com 
s e às vezes com ss? Registre a seguir.

d) Agora é sua vez, pesquise outras palavras com s e ss 
para organizá-las em um cartaz. Ouça com atenção as 
orientações do professor.

14

1515
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Leia Mais!

A onça e a anta

Autora: Sonia Junqueira

Os índios dizem que a onça, quando anda à 
noite pelo mato, faz barulho que eles pressentem 
com facilidade. Já a anta não faz barulho algum, 
sempre aparece inesperadamente. Dizem os índios, 
que a anta à noite anda descalça. 

Passeando pela floresta, a onça vê uma 
anta nadando no lago. E esse seria um suculento 
jantar... Ela decide, então, ficar atrás de uma moita, 
esperando a anta sair da água. A anta, que nem 
desconfia do inimigo, leva um susto quando vê o 
grande felino pular na sua frente. Começa então 
uma grande perseguição. 

Será que a onça conseguirá abocanhar aquilo que promete ser um 
delicioso jantar ou será que a anta conseguirá ser esperta suficiente para 
fugir das garras da onça? Será que as duas ficarão amigas ou se tornarão 
para sempre uma perseguidora da outra?

Você ainda não ficou totalmente convencido a ler essa história? E se 
você souber que uma das duas ficará banguela? Será que foi a onça ou 
será que foi a anta? 

Leia essa curiosa história, ganhadora do prêmio Jannart Murtinho 
Ribeiro, na categoria autor revelação, e conheça mais essa aventura 
desses animais!

Coelho mau

Autora: Jeanne Willis

Para escapar de uma senhora bronca, um 
coelhinho até então muito bem-comportado foge 
de casa e deixa uma carta para os pais. Ele conta 
que se juntou a uma gangue, pintou os pelos, fez 
um piercing e se tornou o terror da vizinhança. 
Mas é claro que tudo isso pode não ser verdade. 
Apenas no final do livro ele revela a verdade. Qual 
será ela?
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Assinale a alternativa correta.

Um conto:

A (      ) é uma narrativa.

B (      ) é uma poesia.

C (      ) narra só acontecimentos da vida de pessoas famosas.

D (      ) nunca possui � nal.

Uma notícia serve para:

A (      ) convidar.

B (      ) informar.

C (      ) distrair.

D (      ) instruir.

Uma indicação literária serve para:

A (      ) Dar uma notícia importante, atual ou horripilante.

B (      ) Ensinar a realizar uma tarefa.

C (      ) Apresentar algumas informações da história para despertar o 
interesse pela leitura do livro anunciado.

D (      ) Contar uma história com muitos detalhes e personagens.

Pense e 
responda



Matemática
3.º Ano | 1.º Bimestre
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Como a matemática está 
presente nas brincadeiras?

Cite uma brincadeira e 
explique para os colegas como 
é preciso usar a matemática 
para realizá-la.

Como a matemática está 
presente nas brincadeiras?

Cite uma brincadeira e 
explique para os colegas como 

começar!
Brincar, divertir-se e 
aprender... é só

Roda de
Conversa
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Com a ajuda do professor e usando a régua, prepare 
cartelas para jogar o bingo de nomes e números.

Ao brincar com o bingo, registre os pontos que você fez. 

1.ª Rodada – linha cheia =  ___________  pontos

2.ª Rodada – coluna cheia =  _________  pontos

3.ª Rodada – cartela cheia =  _________  pontos

a) Coloque em ordem crescente os números que tem em 
sua cartela.

b) Em qual rodada você fez mais pontos?

 

c) Em qual rodada você fez menos pontos? 

1

2

Símbolos, números e formas 
envolvem o viver. Brincando 
com esses elementos, a 
matemática você vai conhecer.

Símbolos, números e formas 
envolvem o viver. Brincando 
com esses elementos, a 
matemática você vai conhecer.Hora do

desafi o
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d) Qual a diferença de pontos entre as duas rodadas?

e) Você fez mais pontos na linha ou na coluna cheia?

f) Qual a diferença de pontos entre as duas?

g) Somando linha e coluna, quantos pontos você fez?

h) Somando as três rodadas, quantos pontos você fez?

i) Demonstre, com o material dourado, como é composto o 
número que resultou das três jogadas.

Consulte um calendário e, com a ajuda do professor, 
organize um cartaz com os aniversariantes da turma. Em 
seguida, anote em seu caderno:

a) Em que mês há mais aniversariantes?

3
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b) Há algum mês sem aniversariantes? Anote o nome do 
mês.

c) Quantos fazem aniversário no mesmo mês que você? Não 
se esqueça de se incluir na conta.

d) Há meses com o mesmo número de aniversariantes? 
Quais?

e) Quem é o 1.º aniversariante do ano?

f) Quem é o:

 2.º aniversariante?  _____________________________

 4.º aniversariante?  _____________________________

 9.º aniversariante?  _____________________________

 11.º aniversariante?  ____________________________

 20.º anivesariante?  _____________________________
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O calendário permite a organização de linhas do tempo, 
tornando possível localizarmos datas, acontecimentos no 
passado, no presente e no futuro. Represente uma linha 
do tempo, em seu caderno, e marque:

a) o ano em que você nasceu;   

b) o ano em que seus pais nasceram;     

c) o ano em que você começou a frequentar a escola;

d) o ano em que terminará o 9.º ano;

e) assinale outros anos importantes para você.

Em equipe, organize uma legenda e destaque no 
calendário:

a) a data do aniversário dos integrantes da turma;

b) o período de aulas deste ano;

c) o período de férias;

d) os feriados nacionais, estaduais e municipais. 

4
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Durante a semana, organize aos poucos uma agenda e 
anote diariamente alguns dados, até completá-la. Você 
pode seguir um dos roteiros abaixo.

a) nomes dos integrantes da turma, endereço, telefones, 
e-mail, data de aniversário;

b) nome, endereço, data de aniversário, e-mail do 
professor;

c) nome, data de aniversário, e-mail de pessoas 
importantes da família e de amigos;

d) nome, telefone, e-mail de instituições importantes, 
serviços públicos e de emergência.

Com a ajuda do professor, organize uma tabela em papel 
pardo, com o "peso" e as medidas da turma. A seguir, 
registre seus dados.

a) Antes do período de férias, faça outro registro e compare, 
verifi cando quanto você cresceu nesse tempo. No fi nal do 
ano, faça novo registro e outras comparações.

6

7

Ordem Seu nome "Peso" Medida Data



53

Organize uma lista dos materiais escolares que você 
recebeu ao iniciar o ano escolar. Faça uma pesquisa 
de preços desses materiais nas papelarias da cidade e 
descubra quanto sua família economizou em material 
escolar. Registre.

a) Pesquise o que é possível comprar com o dinheiro que 
sua família economizou em material escolar. Registre e 
troque ideias com os colegas.

Thiago ganhou um álbum de fi gurinhas com 36 páginas. 
Nas páginas pares ele colou 4 fi gurinhas.

a) Quais os números correspondentes às páginas pares?

8

9
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b) Quais são as páginas ímpares?

c) Se Thiago colocou 4 fi gurinhas em uma página, quantas 
fi gurinhas colou em:

 2 páginas?  _____________________________________

 4 páginas?  _____________________________________

 8 páginas?  _____________________________________

d) Nas páginas ímpares Thiago colou 3 fi gurinhas. Quantas 
fi gurinhas colou em:

 3 páginas?  _____________________________________

 6 páginas?  _____________________________________

 9 páginas?  _____________________________________

e) Quantas fi gurinhas cabem no álbum de Thiago? Mais de 
100 ou menos de 100? Troque ideias com os colegas e 
formulem hipóteses para resolver esse desafi o. Registre.
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Forme grupos de 4 elementos para jogar nunca 10 
com material dourado e descubra porque o sistema de 
numeração que utilizamos é chamado de SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO DECIMAL.

a) Complete a tabela com os números de cada rodada.

b) Quem fez mais pontos? Quantos? 

c) Quem fez menos pontos? Quantos?

10

Nomes 1.ª rodada 2.ª rodada 3.ª rodada 4.ª rodada Total
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d) Qual a diferença entre os pontos do 1.º colocado e do 
último?

e) Represente os pontos do 1.º e do 2.º jogador com 
material dourado.

f) Some os pontos dos dois jogadores.

g) Represente os pontos do 3.º e do 4.º jogador no ábaco.

h) Qual a diferença de pontos entre os dois jogadores?
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i) Se você somar os pontos de todos os jogadores na 1.ª 
rodada, a qual resultado chegará? Comente, com seu 
professor e colegas, como você chegou a esse resultado.

João registrou os pontos desta maneira:

245

200 + 40 + 5 = 245

a) Represente, em seu caderno, os pontos de todos os 
elementos da sua equipe da mesma maneira que João 
fez. Se precisar, utilize o ábaco.

b) Agora componha os números de pontos que uma outra 
equipe registrou.

11

300 + 50 + 7 =

200 + 50 =

500 + 70 + 8 =

100 + 80 + 9 =

400 + 40 + 3 =
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C D U Decomposição Número

100 + 40 + 9 =

Observe os números que estão representados com o 
material dourado e complete o quadro.

12
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O número 375 tem:

A (      ) 5 centenas

B (      ) 75 centenas

C (      ) 3 centenas

Decomponha os números 428 e 245.

U M C D U

4 2 8

2 4 5

• Qual é a diferença entre essas quantias?

 ______________________________________________________

• Qual é a soma dessas quantias?

 ______________________________________________________

Pense e 
responda
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É possível medir o tempo? E a água?

Como medimos a velocidade do avião? E 
do vento? 

Que medidas você usa no dia a dia? 

Como você mede a distância de sua casa 
até a escola?

É possível medir o tempo? E a água?

Como medimos a velocidade do avião? E 
do vento? 

Que medidas você usa no dia a dia? 

Como você mede a distância de sua casa 
até a escola?

As grandezas
e as medidas
do mundo que nos rodeia

Roda de
Conversa
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Leia o poema de Oswald de Andrade.

Relógio

As coisas são

As coisas vêm

As coisas vão

As coisas

Vão e vêm

Não em vão

As horas

Vão e vêm

Não em vão

ANDRADE, Oswald. Obras completas VII: poesias reunidas. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978. p. 187. 

• O que sugere o poema? Discuta com o professor e os 
colegas e registre.

1

Uns vão e outros vêm.
As horas sempre a passar.
Não pare pelo caminho,
Enfrente o desa� o
Para a vitória conquistar!

Uns vão e outros vêm.
As horas sempre a passar.
Não pare pelo caminho,
Enfrente o desa� o
Para a vitória conquistar!

Hora do
desafi o
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O dia solar foi dividido em 24 intervalos de tempo – são as 
24 horas do dia.

a) Represente nos relógios os horários solicitados e registre 
a hora ao lado:

A hora que você acorda.

O horário de início das aulas.

O horário que seu recreio termina.
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O horário de término de sua aula.

b) Assinale com um X os relógios que estão marcando 
horários noturnos.

O processo de organização do tempo foi lento, criado para atender às 
necessidades e aos interesses da humanidade.

O jogo da batalha dos números durou uma hora. Você sabia 
que 1 hora tem 60 minutos? Com a ajuda do professor, 
confeccione um relógio e anote outras curiosidades a 
respeito do registro do tempo em minutos.

a) Agora, converse com os colegas e anote quantas voltas o 
ponteiro dos minutos precisa dar para que o ponteiro das 
horas mude de hora.

2



65

b) Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem meia 
hora?

c) E uma hora e meia, tem quantos minutos?

d) Metade de meia hora tem quantos minutos?

e) Para que se passem 3 horas, quantas voltas o ponteiro 
dos minutos deve dar?

f) Um quarto de hora tem quantos minutos?

O dia é o intervalo de tempo para que a Terra complete 
uma volta em torno do seu eixo. Cada dia equivale a 24 
horas. Dessa forma, quantas horas tem:

a) Meio dia?

b) Um dia inteiro?

3
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c) Três dias?

Se 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, 1 
hora tem ____________ segundos.

Daniela e Rafael foram ao cinema. O fi lme começa às 18 
horas e sua duração é de 2 horas e 45 minutos. A que horas 
o fi lme terminará?

Observando o calendário e o mês em que estamos, quantos 
bimestres do ano já se passaram?

a) Quantos bimestres tem um ano?

b) Quantos trimestres tem um ano?

Assim como o homem organizou as formas de medir o 
tempo e o sistema de numeração, também precisou 
organizar o sistema de medidas. Vamos ver por quê? 
Usando partes do seu corpo, faça algumas medições e 
registre os resultados:

4

5

6

7
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a) Largura da sua carteira usando o palmo e a polegada.

_______ palmos       _______ polegadas

b) O comprimento da sala de aula usando os pés, passos, 
braços e palmos.

_____ pés   _____ passos   _____ braços   _____ palmos

c) Compare as medidas que você anotou com os registros 
dos colegas. As medidas foram iguais? Por quê?
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d) Como o homem resolveu esse problema? Discuta com os 
colegas e formulem hipóteses sobre o assunto. Registre.

Como as pessoas têm tamanhos diferentes, o uso das partes do corpo 
ocasionava grandes confusões nos resultados das medidas.
Começaram, então, a usar instrumentos que facilitavam as medições: 
barras de pedra, varas ou bastões de madeira de mesmo comprimento. 
O comércio, os transportes, a vida nas cidades, o aumento das trocas entre 
os povos criaram a necessidade de unidades padronizadas para medir.
A criação do metro foi uma tentativa de estabelecer um padrão que todos 
os povos pudessem usar.

Recorte uma tira de papel com um metro de comprimento. 
Em grupos, registrem o comprimento e largura:

a) da sala de aula.

b) da lousa.

c) da mesa do professor.

d) da carteira.

8
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e) As medidas que as diferentes equipes registraram é a 
mesma? Por quê?

Observe as imagens, leia o texto e, com ajuda do 
professor, discuta com os colegas.

Você já percebeu que os sistemas de medidas também são decimais?
Pegue uma fi ta métrica, uma trena ou metro de madeira e observe em 
quantas partes o metro está dividido. 
Um metro é dividido em 10 partes iguais. São os decímetros.
Cada decímetro, por sua vez, também é dividido em 10 partes iguais. São 
os centímetros.
Cada centímetro também é dividido em 10 partes iguais. São os 
milímetros. 

Assim, UM METRO tem:
 10 decímetros
 100 centímetros
 1000 milímetros

9
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Na atividade 7, da Unidade I, você ajudou a organizar uma 
tabela com o peso e as medidas da turma.

a) Que sistema de medida foi utilizado para registrar a 
altura dos alunos?

b) Que sistema de medida de massa foi utilizado para 
registrar o "peso" da turma?

10
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Um ano que não é bissexto tem:

A (      ) 180 dias ou 48 semanas.

B (      ) 365 dias ou 52 semanas.

C (      ) 260 dias ou 50 semanas.

D (      ) 360 dias ou 53 semanas.

Carlos levou 15 minutos para dar uma volta no parque. Para dar 4 voltas 
de 15 minutos cada, levaria:

A (      ) 45 minutos.

B (      ) 30 minutos.

C (      ) 1 hora.

D (      ) 1 hora e 15 minutos.

1 metro tem:

A (      ) 10 cm.

B (      ) 1 cm.

C (      ) 100 cm.

D (      ) 1 000 cm.

Pense e 
responda

de 15 minutos cada, levaria:
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Você já observou que a natureza e tudo 
que o homem constrói têm forma?

Andando pela cidade onde você mora, 
que formas você identi� ca?

Que formas você identi� ca na natureza?

Você já observou que a natureza e tudo 
que o homem constrói têm forma?

Andando pela cidade onde você mora, 
que formas você identi� ca?

Que formas você identi� ca na natureza?

A matemática
nas formas da cidade!

Roda de
Conversa
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 A matemática também ajuda as pessoas a se localizarem 
nos ambientes e nas cidades. Observe parte do mapa da 
cidade de Indaiatuba.

1

Pelos caminhos do cotidiano, 
entre as formas e paisagens da 
natureza, alegres seguimos em 
frente. Chegamos à escola e 
encontramos muita gente!

Pelos caminhos do cotidiano, 
entre as formas e paisagens da 
natureza, alegres seguimos em 
frente. Chegamos à escola e 
encontramos muita gente!

Hora do
desafi o
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Manoela mora no Jardim Morada do Sol, na rua Ângelo 
Stocco, e sua amiga Daniele mora no Jardim São Conrado, 
na rua Oscar Ribeira.

a) Trace no mapa quais os caminhos possíveis que Daniele 
pode fazer para chegar à casa de Manoela.

b) Há caminho mais curto?

c) Destaque com lápis colorido as ruas onde as meninas 
moram. As ruas Ângelo Stocco e Oscar Ribeira são 
paralelas ou transversais?

d) Localize e pinte no mapa duas ruas transversais às ruas 
onde as meninas moram.

e) Como você pode descobrir o CEP (Código de Endereço 
Postal) da rua Angelo Stocco e Oscar Ribeira? Pesquise e 
registre.

f) Observando no mapa o traçado dos quarteirões, que 
fi gura geométrica lembra esse traçado?
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Margaret ganhou um jogo de dominó de sua madrinha. O 
jogo estava dentro de uma caixa de papelão. Margaret, 
muito curiosa, desmontou a caixa para descobrir como era 
feita. Veja como fi cou.

a) Traga para a sala de aula uma caixa de pasta de dente. 
Abra-a e trace o molde numa folha de papel. O molde 
fi cou parecido com o de Margaret?

2
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b) Relacione o molde com a representação do sólido 
geométrico construído.

Recorte os moldes do Material de Encarte e 
monte a representação dos sólidos geométricos.

3

Material de 
Encarte

1
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a) Escolha um critério e separe as fi guras geométricas em 
dois grupos. Qual critério você utilizou? Seus colegas 
fi zeram da mesma forma?

b) Agora separe-as em três grupos, justifi cando por que 
separou desta maneira. Compare com a forma de 
separar de seus colegas.

Escreva o nome das representações que você montou.4
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a) Complete a tabela, descrevendo as características de 
cada representação de sólido geométrico.

Número de 
faces

Forma da 
base

Número de 
arestas

Número de 
vértices
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Escreva as formas geométricas que você identifi ca nestas 
construções.

5
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Escreva para cada fi gura o nome de um objeto que tem 
semelhança com ela.

6

cubo

cilindro

cone

paralelepípedo

prisma

esfera

pirâmide



84

Qual é a forma de uma caixa de lápis de cor? E de um 
apontador redondo? Desenhe e escreva o nome das formas 
que esses objetos podem apresentar.

Passeando pela cidade de Indaiatuba, você pode observar 
aspectos interessantes nas formas das construções.

a) A partir das formas geométricas que você conhece, quais 
você identifi ca nas fotos? Desenhe ao lado de cada foto a 
forma que você identifi cou.

7

8
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Museu Ferroviário de Indaiatuba – Antiga 
Estação Ferroviária de Indaiatuba.
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Em seu caderno, contorne as faces dos blocos lógicos e 
identifi que as fi guras que você formou.

As fi guras que você formou, contornando as faces dos sólidos geométricos, 
são as fi guras geométricas planas.

Observe as fi guras geométricas planas e preencha o 
quadro.

9

10

Número de lados

Você é o artista! Agora que você conhece melhor as formas 
e os sólidos geométricos, faça um desenho utilizando-os.

11
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Um copo pode ter a forma parecida com:

A (      ) cubo.

B (      ) cilindro.

C (      ) esfera.

D (      ) cone.

Contornando uma face do cubo posso fazer:

A (      ) um triângulo.

B (      ) um retângulo.

C (      ) um quadrado.

D (      ) um círculo.

Um cubo tem:

A (      ) 8 vértices.

B (      ) 4 vértices.

C (      ) 6 vértices.

D (      ) 1 vértice.

Pense e
responda
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Ciências
3.º Ano | 1.º Bimestre
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Onde podem viver os animais e as 
plantas?

Eles dependem do que para sobreviver? 

O que aconteceria com um jacaré se ele 
fosse para um local de geleiras? Por quê?

Por que não encontramos um pinguim no 
deserto?

plantas?

fosse para um local de geleiras? Por quê?

deserto?

Os

e seus

seres
vivos
ambientes

Roda de
Conversa
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Estamos sós no meio ambiente? 
Quem e o que nos cerca tornando 
o ambiente dinâmico e colorido? 
Participe desse desa� o e conheça a 
riqueza que nos rodeia.

Você fará um passeio, ao redor da escola, com o 
professor para descobrir e observar seres vivos. Forme 
dupla e, com base nas anotações e fotos feitas no local 
visitado, organizem uma lista com o nome dos seres vivos 
observados.

Discuta com o professor e os colegas sobre as seguintes 
questões: 

a) Como estavam cada um dos seres vivos? Algum deles 
estava em contato com plantas? Com qual parte da 
planta?

b) Havia plantas em contato com outras plantas? Elas 
estavam em galhos ou troncos? 

1

2

Estamos sós no meio ambiente? 
Quem e o que nos cerca tornando 
o ambiente dinâmico e colorido? 
Participe desse desa� o e conheça a 
riqueza que nos rodeia.

Hora do
desafi o
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Destaque do Material de Encarte as imagens 
que representam relações entre os seres vivos 
e descreva o que acontece em cada uma delas. 
Cole-as em seu caderno.

Observe as imagens. Em seguida, forme equipes para 
discutir e responder em que ambientes podem ser 
encontrados esses seres vivos.
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Oralmente, descreva as características de cada um, 
relacionando com o modo de vida no ambiente.

Você sabia que...

Existem animais em praticamente todos os lugares. 
Do topo das árvores até embaixo do solo, à beira de um 
lago ou dentro dele. A adaptação ao meio é uma das 
principais características dos animais. Dessa forma, eles 
podem viver em áreas diferentes das de seu habitat 
natural, adaptando-se às condições impostas pelo meio. 
A camada de gordura que a foca tem embaixo da pele 
permite que suporte as baixas temperaturas do polo, mas 
não suportaria o calor da floresta. E quanto ao macaco, se 
vivesse no polo, de nada serviria os braços longos e as 
mãos curvas com que se agarra nos galhos das árvores 
para se movimentar.

5
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Vamos fazer um jogo e descobrir onde vivem 
alguns seres vivos. Convide um colega para 
jogar com você. Destaque as fi chas que estão 
no Material de Encarte. Em cada uma delas 
está escrito: ambiente aquático e ambiente 
terrestre.

a) Deixe essas fi chas com o lado escrito virado para a 
carteira.

b) O primeiro a jogar bate em uma delas com a mão, como 
no jogo do bafo.

c) Em seguida, escolha entre as fi guras do Material 
de Encarte 2 um animal ou vegetal que vive no 
ambiente indicado na fi cha virada, marcando-o 
com um grão de milho ou feijão.

d) Responda, para o colega, às perguntas que seguem, 
anotando as respostas em seu caderno.

e) Como é chamado este animal ou vegetal?

f) Onde ele vive?

g) O que ele precisa para viver neste ambiente?

h) Tente descobrir em que região do Brasil este animal ou 
vegetal pode ser encontrado.

6

Material de 
Encarte

2

Material de 
Encarte

2
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Faça uma pesquisa sobre os animais da região em que você 
mora, analisando o ambiente em que vivem. Organize os 
resultados em uma tabela.

Escolha um dos animais da tabela. Desenhe-o ou recorte 
imagens que representem esse animal. Em seguida, 
investigue se esse animal corre risco de desaparecer do 
planeta. Justifi que o porquê.

7

98

Nome do animal Ambiente em que vive De que se alimenta
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O habitat natural dos pássaros é:

A (      ) na gaiola.

B (      ) em grandes viveiros.

C (      ) soltos na natureza.

D (      ) amarrados dentro de casa.

Observe as imagens e assinale a alternativa incorreta:

    A (      ) mamífero.

    B (      ) quadrúpede.

    C (      ) herbívoro.

    D (      ) carnívoro.

    A (      ) aquático.

    B (      ) coberto de escamas ou couro.

    C (      ) não sobrevivem fora da água.

    D (      ) sobrevivem fora da água.

Pense e
responda

    A (      ) aquático.

    B (      ) coberto de escamas ou couro.

    C (      ) não sobrevivem fora da água.

    D (      ) sobrevivem fora da água.

    A (      ) aquático.

    B (      ) coberto de escamas ou couro.

    C (      ) não sobrevivem fora da água.

    A (      ) mamífero.

    B (      ) quadrúpede.

    C (      ) herbívoro.

    D (      ) carnívoro.

    A (      ) mamífero.

    B (      ) quadrúpede.

    C (      ) herbívoro.

    D (      ) carnívoro.
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Por que será que espécies, 
como as representadas nas 
imagens, estão desaparecendo 
de seus ambientes?

como as representadas nas 

Eles podem ser

extintos

Roda de
Conversa
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Você pode deixar o elefante 
elegante, trocando o F por G. 
Que atitudes o ser humano deve 
trocar para salvar as espécies em 
extinção?

Discuta com o professor e os colegas sobre as seguintes 
questões:

a) O ser humano é responsável pelo desaparecimento 
de algumas das espécies representadas nas imagens 
anteriores? De que forma?

b) Como o ser humano pode contribuir para a manutenção 
dessas espécies?

1

Você pode deixar o elefante 
elegante, trocando o F por G. 
Que atitudes o ser humano deve 
trocar para salvar as espécies em 
extinção?

Hora do
desafi o
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Com ajuda do professor e dos colegas, pesquise o 
signifi cado da palavra EXTINÇÃO. Registre.

Encontre no Material de Encarte imagens de animais que 
correm risco de extinção. Cole-as no espaço a seguir. Depois, 
pesquise e descreva o ambiente natural onde vivem essas 
espécies. Justifi que por que elas estão ameaçadas.

2

3

Material de 
Encarte

3
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Em grupo, escolham um animal que corre risco de 
extinção.

a) Discutam quais as ações humanas que levaram esse 
animal ao risco de extinção.

b) Apresentem uma proposta para evitar que esse animal 
seja extinto. Comparem com as respostas dos outros 
grupos.

4
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Procure notícias sobre projetos para salvar animais que 
correm risco de extinção. Traga para a sala de aula e leia 
para os colegas. Registre as principais etapas e objetivos 
desse projeto. Construa um quadro do tipo "Você sabia 
que..." para expor no mural da sala com as principais 
informações obtidas pela turma. Faça o rascunho do texto 
no espaço a seguir:

Você sabia que...

As plantas também correm risco de extinção?

A nova Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção elaborada pela Fundação 
Biodiversitas, sob encomenda do Ministério do Meio 
Ambiente, relaciona 472 espécies, quatro vezes mais que 
a lista anterior de 1992. Os biomas com maior número 
de espécies ameaçadas são a Mata Atlântica (276, o 
Cerrado (131) e a Caatinga (46). A Amazônia aparece com 
24 espécies, o Pampa com 17 e o Pantanal com duas. 
Nenhuma espécie da lista anterior foi excluída. 
LISTA ofi cial traz 472 espécies da fl ora brasileira ameaçadas de extinção. Meio 
ambiente. 2007-2012. Disponível em: <http://www.revistameioambiente.com.
br/2008/09/22/lista-ofi cial-traz-472-especies-da-fl ora-brasileira-ameacadas-de-
extincao/>. (Adaptado). Acesso em: 10 fev. 2010.

5
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Em dupla, façam um levantamento de ações que destroem 
um ambiente de fl oresta. Organizem uma lista dessas 
ações.

A imagem a seguir representa uma árvore de onde derivou 
o nome do país em que vivemos.Em dupla, pesquisem:
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a) Qual o nome desse vegetal?

b) Qual foi sua importância para o comércio?

c) Essa árvore pode ser considerada extinta? Por quê?
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As ações que colaboram para a preservação de uma espécie são:

A (      ) desmatamento.

B (      ) poluição do ar.

C (      ) utilização de agrotóxicos.

D (      ) replantio de árvores nativas.

O signi� cado da palavra extinção é:

A (      ) desaparecimento de� nitivo de uma espécie de ser vivo.

B (      ) nascimento de animais.

C (      ) aumento das espécies no planeta.

D (      ) aparecimento de mais seres vivos.

Pense e
responda

As ações que colaboram para a preservação de uma espécie são:
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História
3.º Ano | 1.º Bimestre
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Será que a água é 
importante na vida das 
pessoas? Por quê?

Você sabe de onde vem a 
água que chega até sua casa? 
Conte um pouco sobre isso.

importante na vida das 

água que chega até sua casa? 

Na trilha das

águas

Roda de
Conversa
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Água vai e...
Água vem!
Será que a água do rio é água 
sempre nova?
É possível descobrir?

Em grupo, analisem essas imagens. Nelas é possível 
observar formas que as pessoas encontram para utilizar a 
água. Comentem o que mudou e o que permaneceu com a 
passagem do tempo.

1

Água vai e...
Água vem!
Será que a água do rio é água 
sempre nova?
É possível descobrir?
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Em sua opinião, qual é a forma de abastecimento de água 
mais antiga?

Faça uma lista dos meios de abastecimento de água que 
você conhece.

A partir da lista que você elaborou na atividade anterior, 
discuta com o professor e os colegas:

a) Qual dos meios de abastecimento de água que você 
citou é o mais rápido?

b) Qual é o mais lento?

c) Qual é o mais confortável?

2

3

4



112

d) Qual é o mais barato?

e) Em sua opinião, qual é o mais interessante?

Observe a imagem a seguir:5
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a) Tirar “água de poço” era uma forma de abastecimento 
de água muito utilizada antigamente. Hoje, no entanto, 
essa forma quase não é mais usada. Reúna-se com os 
colegas e imaginem as razões dessa mudança. Depois, 
anote no espaço a seguir as principais ideias debatidas 
pelo grupo.
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Faça uma pesquisa sobre as formas de abastecimento 
de água utilizadas no passado. Elabore um desenho 
representando uma dessas formas e escreva o nome da 
forma de abastecimento de água que você desenhou.

6

Pesquise de onde vem a água que abastece sua cidade. 
Registre em seu caderno.

Entreviste uma pessoa mais velha para saber o que ela se 
lembra a respeito do sistema de abastecimento de água da 
cidade. Para isso, conte com ajuda do professor e organize 
um roteiro. Escreva em seu caderno.

7

8
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Em uma folha de papel, faça um desenho sobre o que você 
descobriu na entrevista a respeito de como era o sistema 
de abastecimento de água da cidade. Faça uma legenda 
para explicar. Em seguida, organize um mural em sua sala 
de aula.

Converse com o professor e os colegas sobre as mudanças 
que ocorreram na forma de abastecimento de água. 
Registre suas conclusões.

Com ajuda do professor, leia o texto a seguir. Depois, 
discuta em classe as questões propostas:

Você sabia que...
Em 2000, segundo os dados do Censo, 10% dos domicílios brasileiros 
em áreas urbanas (que equivalem a 3,9 milhões de famílias ou 14,4 
milhões de pessoas) não eram servidos por rede de abastecimento de 
água. A maioria desses domicílios, no entanto, conta com água encanada 
originária de outras fontes, tais como nascentes e poços. E grande parte 
dessa população mora em áreas periurbanas – que são as vizinhanças 
imediatas das cidades – e ainda contam com fontes com razoável 
qualidade, mas que apresentam tendências de degradação em função 
da expansão urbana sobre essas áreas, sem os devidos cuidados com os 
serviços de saneamento, como redes de esgoto.

ABASTECIMENTO: você sabia? Disponível em: <www.mananciais.org.br/site/agua/
abastecimento>. Acesso em: 02 fev. 2010.

9

10

11
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De acordo com o texto explique:

a) O que signifi ca dizer que 10% dos 
domicílios brasileiros, em áreas 
urbanas, não eram servidos por rede de 
abastecimento de água?

b) Como é o abastecimento de água das áreas periurbanas?

Tomando como base a pesquisa, a leitura do fragmento 
de texto e as discussões realizadas em sala de aula, 
com ajuda do professor, produza um texto do tipo “Você 
sabia...” sobre o abastecimento de água na cidade, para 
expor no mural da escola. Utilize o espaço abaixo para 
fazer um primeiro rascunho.

12
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Pense e 
responda

Assinale o nome da autarquia responsável pela distribuição de água no 
município de Indaiatuba:

A (      ) Eletropaulo.

B (      ) SEAA.

C (      ) Água Limpa.

D (      ) SAAE.

Assinale o meio de abastecimento de água mais antigo:

A (      ) Encanamento.

B (      ) Poço.

C (      ) Carro-pipa.

D (      ) Roda-d'água.

Assinale o nome da autarquia responsável pela distribuição de água no 
município de Indaiatuba:

Assinale o meio de abastecimento de água mais antigo:
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Geografi a
3.º Ano | 1.º Bimestre
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O que você vê nestas 
imagens? Aonde as pessoas 
estão indo? É possível saber? 
Por quê? Qual foi o detalhe 
que lhe ajudou a concluir isso?

imagens? Aonde as pessoas 

Para onde você

vai?

Roda de
Conversa
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Todos os caminhos levam 
a algum lugar. Como 
escolher o melhor?

Agora vamos falar sobre você?

a) Como você vem à escola?

b) Quanto tempo você leva da sua casa até a escola?

c) E os familiares trabalham? Como eles vão ao trabalho?

d) Quais os meios de transporte você e sua família 
costumam utilizar?

e) E nas férias, vocês costumam passear? Onde? De que 
forma chegam lá?

1

Todos os caminhos levam 
a algum lugar. Como 
escolher o melhor?

Hora do
desafi o
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f) Em sua cidade, qual é o meio de transporte mais 
utilizado pelas pessoas?

Em dupla, observem a imagem a seguir.2

a) Marque onde fi ca a igreja no desenho, circulando-a. 
Depois descreva a sua localização. O que tem:

À direita da igreja:

À esquerda dela:
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À frente dela:

Atrás dela:

b) No desenho, aparecem outros prédios? Quais?

c) Como a natureza é retratada no desenho?

d) Esse lugar existe? É possível saber onde ele fi ca? 
Registre.

e) Você é capaz de pensar no trajeto que faz da sua casa 
até a escola? Descreva-o.
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f) Faça um pequeno esboço desse trajeto através do 
desenho.
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Com os colegas e professor, construam um grande croqui, 
tendo como ponto de partida a escola e como ponto de 
chegada a casa de cada aluno. Marquem os pontos de 
referências encontrados pelo caminho.

Faça uma pesquisa em livros, jornais, revistas ou internet 
sobre a história da bicicleta, que é um meio de transporte 
muito utilizado em Indaiatuba.

Em uma folha separada, faça um desenho para ilustrar a 
sua pesquisa.

A natureza está presente em todas as nossas atividades. 
Identifi que e registre componentes da natureza nos 
seguintes espaços:

a) Na sala de aula

b) No pátio

c) Na sala da sua casa

d) Na sua rua

3

4

5

6
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e) Em frente a sua escola

Observe a imagem a seguir e identifi que, colocando no 
quadro, elementos da natureza e elementos que foram 
criados pelo homem.
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Elementos da natureza Elementos construídos pelo homem

Desenhe em seu caderno de desenho um local da sua 
comunidade que você costuma frequentar com sua família.
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Assinale o que não é um meio de transporte:

A (      ) Prédio.

B (      ) Carro.

C (      ) Bicicleta.

D (      ) Navio.

Assinale o que é um elemento natural:

A (      ) Carro.

B (      ) Árvore.

C (      ) Parque de diversão.

D (      ) Escola.

Pense e 
responda

Assinale o que não é um meio de transporte:

Assinale o que é um elemento natural:
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Caderno
de leitura
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Leia mais!

As Cartas de Ronroroso 

Autor: Hiawyn Oram

Ronroroso Seramago de Bragança 
B é um gato servo de bruxa, um 
gato superqualifi cado que irá passar 
os próximos sete anos com Hilda 
Bruxilda com a missão de ensiná-la 
a ser uma bruxa adequada. E esse é 
o problema: Hilda quer ser qualquer 
coisa, menos bruxa. Ela se recusa 
a gargalhar como bruxa, não quer 
montar em vassouras, não usa pernas 
de sapo, olhos de salamandra ou asas 
de morcego em seu caldeirão. Hilda Bruxilda é fashion, gosta de 
ver TV e adora crianças!

Como fazer de Hilda Bruxilda uma verdadeira bruxa? Será 
possível tirar da sua cabeça a ideia de ser princesa?

128128
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12 de dezembro de 2011.

Querido diário
Ho je completo nove anos. Perguntei 
para o meu pai quantos meses eu 
tinha. Fiquei assustada quando 
soube que eram tantos meses. Fiquei 
assustada mais ainda quando soube 
quantas semanas eu tinha. Hoje, 
pela primeira vez, percebi que já vivi 
bastante.

Isabella

Diário
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A festa no céu
(Conto tradicional do Brasil)

Luís Câmara Cascudo

Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no 
céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos 
animais e outros bichos da terra incapazes de voar.

Imaginem quem foi dizer que também ia à festa... O Sapo! 
Logo ele, pesadão e não sabendo sequer correr, seria capaz de 
subir àquelas alturas? Pois o Sapo disse que tinha sido convidado 
e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos morriam de tanto rir. Os 
pássaros, então, nem se fala!

Mas o Sapo tinha um plano. Na véspera, procurou o Urubu e 
esteve bastante tempo a conversar com ele, divertindo-o muito. 
Depois disse:

— Bem, camarada Urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou 
indo, porque o caminho é comprido.

O Urubu respondeu:
— Você vai mesmo?
— Se vou? Claro que sim, lá nos encontraremos!
Em vez de sair, o Sapo deu uma volta, entrou no quarto do 

Urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se lá dentro, 
encolhendo-se todo.

O Urubu, mais tarde, pegou na viola, 
amarrou-a a tiracolo e bateu asas para o 

céu, rru-rru-rru...
Chegando ao céu, o Urubu 

arrumou a viola num canto e foi à 
procura das outras aves. O Sapo 
espreitou por uma fresta e, vendo 
que estava sozinho, deu um pulo e 
veio para a rua, todo satisfeito.

Nem queiram saber o espanto 
que as aves tiveram, ao virem o 
Sapo a pular no céu! Perguntaram, 
perguntaram, mas o Sapo fazia-
-se desentendido e não adiantava 
nada. A festa começou e o Sapo 

130
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saltitou de um lado para o 
outro, divertindo-se a valer. 
Pela madrugada, sabendo que 
só podia voltar da mesma forma 
que tinha ido, mestre Sapo foi-se 
esgueirando e correu para onde 
o Urubu se havia hospedado. 
Procurou a viola e acomodou-se, 
como da outra vez.

Ao pôr do sol, acabou-se a 
festa e os convidados foram-se 
embora a voar, cada qual para o 
seu destino. O Urubu agarrou a viola e rumou para 
a terra, rru-rru-rru...

Ia a meio do caminho quando, numa curva, 
o Sapo se mexeu e o Urubu, olhando para dentro 
do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo 
curvado, feito uma bola.

— Ah! camarada Sapo! É assim que você vai à 
festa no céu? Deixe de ser xico esperto...!

E, àquela altitude, virou a viola. O Sapo 
começou a cair, acelerando de tal forma que até 
zunia. E dizia, na queda:

— Béu-Béu!
Se desta eu escapar...
Nunca mais festas no céu!...
E vendo as serras lá em baixo:
— Afastem-se pedras, se não eu parto-as 

todas!
Bateu em cima das 

pedras como um fi go maduro, 
espapaçando-se todo. Ficou em 
pedaços. Nossa Senhora, com 
pena do Sapo, juntou todos os 
pedaços e fê-lo reviver.

Por isso o Sapo tem a pele 
assim, cheia de remendos.

SANTOS, Nádia; SANTOS, Yolanda Lhullier (Orgs.) Antologia da 
literatura mundial. Lendas, fábulas e apólogos. São Paulo: 

Logos, 1995. v. I.
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A raposa e as uvas
Uma raposa solitária, há muito tempo 

sem comer, chegou a um parreiral. As 
parreiras estavam cobertas de frutos, com 
muitos cachos de uvas, cheios e maduros. 

Como não havia ninguém à vista, a 
raposa entrou sorrateiramente no parreiral, 
mas logo descobriu que as uvas estavam 
muito altas, pois os galhos das plantas se 
enroscavam num alto caramanchão, fora do 
seu alcance.

Ela pulou, errou, tornou a pular, mas 
todos os seus esforços foram inúteis. 
Cansada, a raposa começou a sentir  
dores pelo corpo, como resultado dessas 
repetitivas tentativas. Finalmente, frustada 
e zangada, a pobre raposa, depois de muito 
pulo, exclamou: Ora, eu não quero mesmo 
essas uvas! Estão verdes, não prestam.

Moral: É fácil desprezar o que não se 
consegue conquistar. 

Retirado de: Ler e Escrever - Secretaria Municipal de 
Educação - São Paulo, fevereiro de 2007.

, , 

 num alto caramanchão, fora do 
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Receita de inventar

Colher braçadas de fl ores,
bambus, folhas e ventos
e as sete cores do arco-íris
quando pousam no horizonte
juntar tudo por um instante
num caldeirão de magia
e então inventar um pássaro louco
um novo passo de dança
uma caixa de poesia.

MURRAY, Roseana. Receita de olhar.
São Paulo: FTD, 1992. p. 22.

O lobo e a ovelha

Um lobo, muito ferido devido às várias mordidas de cachorros, 
repousava doente e bastante debilitado em sua toca.

Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que ia 
passando ali perto e pediu-lhe para trazer um pouco da água de 
um regato que corria ao lado dela.

Assim, falou o lobo:
— Se você me trouxer água, eu fi carei em condições de 

conseguir meu próprio alimento.
— Claro — respondeu a ovelha — se eu levar água para você, 

sem dúvida eu serei esse alimento.

KUPSTAS, Marcia (Org.). Sete faces da fábula. 
São Paulo: Moderna, 1992.
(Coleção Veredas).
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Como surgiram as 
bicicletas?

Primeiros passos

O primeiro passo no processo de evolução da bicicleta 
ocorreu em 1816. Nesse ano, o barão alemão Karl Friederich von 
Drais adaptou uma direção ao Celerífero. Junto com o primeiro 
guidão, apareceu a “Draisiana”, bicicleta que von Drais usou para 
percorrer o trajeto entre Beaun e Dijon, na França, à velocidade 
média de 15 km/h, o primeiro “recorde ciclístico”. Os modelos de 
Drais se caracterizavam por uma série de acessórios.

Mas foi em 1820 que deu-se o grande passo da história 
ciclística: o escocês Kikpatrick McMillan adapta ao eixo traseiro 
duas bielas, ligadas por barras de ferro. Estas duas barras tinham 
a função de um pistão, eram acionadas pelos pés, o que provoca 
a avanço da roda traseira. O primeiro pedal, no entanto, surgiu 
em 1855, inventado pelo francês Ernest Michaux, que o instalou 
num veículo de duas rodas traseiras e uma dianteira; os pedais 
eram ligados à roda dianteira e o invento fi cou conhecido como 
“velocípede”.
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Progresso

Com o crescimento do número de entusiastas, as autoridades, 
de Paris principalmente, por volta de 1862, são obrigadas a criar 
caminhos especiais para os velocípedes nos parques, para que 
não se misturassem com charretes e carroças. Surgiram, assim, as 
primeiras ciclovias, no mesmo ano em que é divulgada a primeira 
estatística: Ernest Michaux consegue fabricar 142 unidades em 12 
meses.

História

Essas são as principais datas da história da bicicleta:
1790 – O conde francês Mede de Sivrac idealiza o celerífero, 

derivado das palavras latinas celer (rápido) e fero 
(transporte).

1816 – O barão alemão Karl Friedrick Christian Ludwing van 
Sauerbroun Drais, nascido em Baden, instala o guidão no 
“celerífero” e cria a “draisiana”.

1818 – A 5 de abril, o barão Drais apresenta seu invento no Parque 
de Luxemburgo, em Paris, e meses mais tarde faz o trajeto 
Beaum-Dijon na velocidade média de 15 km/h.

1820 –  Draisiana infantil (primeira infantil do mundo).
1840 – O escocês Kirkpatrick McMillan adapta duas bielas ao eixo da 

roda traseira, que serviam como pedais. No entanto, havia 
desconforto na pedalada e difi culdade de equilíbrio.

1855 – O francês Ernest Michaux e seu fi lho, de apenas 14 anos 
de idade, adaptam pedais à roda dianteira do velocípede, 
veículo que tinha como grande problema o elevado peso de 
45 quilos.



136

1868 – Acontece a 1.ª prova masculina com biciclos, vencida pelo 
inglês James Moore, Parque Saint’ Cloud Paris, e a 1.ª prova 
feminina, que ocorreu no parque Bordelais, em Paris, no dia 
1.º de novembro.

1875 – Nasce a primeira fábrica de bicicletas do mundo, a 
Companhia Michaux, com 200 operários, que fabricavam 
cerca de 140 bicicletas por ano. Cada era vendida, na época, 
por um exorbitante valor de 450 francos.

1877 – Rouseau apresenta um dispositivo que por meio de duas 
correntes multiplicava o giro da roda dianteira.

1880 – Vicent, parisiense, constrói a primeira bicicleta com 
transmissão aplicada ao cubo da roda traseira.

1884 – Ano cheio de acontecimentos. Na Inglaterra, Thomas 
Humbert inventa o quadro de quatro tubos, utilizando caixas 
de centro com esferas. Na Itália, o plano esportivo vai se 
desenvolvendo. Veloce Club de Firenze organiza a primeira 
corrida de bicicletas, no dia 2 de fevereiro, num circuito 
de 33 quilômetros. Um jovem de apenas 16 anos, van Heste 
Rynner, é o vencedor.

1885 – Giusepe Pasta vence a I Volta dos Bastiones, realizada em 
Milão, cobrindo os 11 quilômetros em 37 minutos. Nessa 
época, os intelectuais comentavam ser a bicicleta “mais 
sedutora que uma mulher”.

1887 – Invenção do pneu, por James Boyd Dunlop, Irlanda.
1891 – O francês Michelin lança o pneu desmontável.
1895 – No dia 9 de outubro toda a cidade de Milão aplaude a 

chegada de Raffaelle Gatti, que retorna do “Tour do Círculo 
Polar Ártico”.
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A partir daí, sucessivas modifi cações técnicas foram 
introduzidas na bicicleta, tais como câmbio, roda livre e tubular.

A roda livre foi criada para oferecer maior conforto ao ciclista 
em ação, permitindo interromper a pedalada especialmente em 
descidas, em trajetos com vento a favor e em alguns momentos de 
calma na corrida.

O tubular é constituído por um invólucro de borracha e tela de 
náilon ou seda, em forma de tripa, com uma câmara de ar em seu 
interior e uma válvula. Esse conjunto é costurado na parte interna 
e protegido por uma faixa de tecido de algodão.

O câmbio velocidade permite o aproveitamento de várias 
engrenagens e com isso imprimir maiores velocidades. É a 
última que aperfeiçoou tecnicamente a bicicleta e o fator mais 
importante desse progresso técnico.

Dessa forma, até os nossos dias, a bicicleta vem sendo 
aperfeiçoada, em relação aos materiais empregados, aos vários 
tipos relacionados com as modalidades, etc.

Unidos pela bike – Nasceu assim, o que imediatamente foi 
chamado: Ciclismo: “A máquina, que unida à maravilhosa natureza 
do homem ganha tempo e espaço”.

Foi a Inglaterra o primeiro país que promoveu uma 
regulamentação ciclística, criando o “Bicicle Union”. Na Itália, a 
legislação sobre o ciclismo surgiu 5 anos mais tarde, com a criação 
da União Velocipedista Italiana.

Em 1892 na Europa foi constituída a Internacional Cyclist 
Association e teve sua sede em Londres, agrupando as Federações 
Nacionais, dos Estados Unidos, Bélgica, França, Canadá, Alemanha, 
Holanda, Inglaterra e Itália. Um dos primeiros atos da ICA foi a 
criação dos primeiros campeonatos do mundo, substituindo as 
provas até então promovidas por entidades particulares.

Porém, somente em 1886, graças a alguns ingleses, foram 
organizados os primeiros campeonatos mundiais, com boa 
consistência e organização mais séria, na cidade de Leicester. Em 
1893, devido a uma polêmica com os órgãos italianos, se fez nascer 
a atual UCI – União Ciclística Internacional.

Disponível em: <http://www.vocesabia.net/curiosidades/como-surgiram-as-
bicicletas/>. Acesso em: 28 out. 2013. (Adaptado). 
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Quem inventou a bicicleta?
 
Ao pé da letra, o primeiro modelo a ser chamado de bicicleta 

("duas rodas") surgiu em 1870. Era toda de metal, tinha os pedais 
na enorme roda da frente e custava o equivalente a seis meses de 
salário de um trabalhador médio. Mas não foi uma invenção, algo 
surgido do dia para a noite, e sim o resultado de uma evolução que 
começou num brinquedo criado, na França, 80 anos antes. Tratava-
se de um pequeno cavalo de madeira dotado de uma roda dianteira 
fi xa, que não podia ser virada para os lados. Um probleminha 
resolvido quando o barão alemão Karl von Drais desenvolveu a 
"máquina de andar" em 1817. A roda virava, só que os pedais ainda 
não tinham sido concebidos: era preciso andar com os pés no chão 
para impulsionar o veículo, no melhor estilo Fred Flinstone.

Foi o ferreiro escocês Kirkpatrick Macmillan, em 1839, quem 
primeiro apareceu com os pedais grudados na enorme roda da 
frente - acreditava-se que quanto maior ela fosse, mais rápida a 
engenhoca andaria. A tendência das rodas de tamanho igual, assim 
como o sistema de corrente e catraca, surgiu num projeto inglês 
na década de 1880. Os mecanismos de marcha que permitem 
alcançar maiores velocidades sem grande esforço foram inventados 
na década seguinte.

Evolução equilibrada 
Busca de conforto e segurança inspirou vários modelos
1. Agitador de ossos
Surgiu em 1865, trazendo pedais adaptados à roda dianteira. 

O nome ofi cial era velocípede, que quer dizer "pé rápido". Mas 
o modelo fi cou mesmo conhecido como "agitador de ossos": 
construído em madeira e com rodas de metal, ele tremia e pulava 
nas ruas de pedregulhos da época. Um sofrimento para o condutor.

2. Roda grande, tombo idem
Em 1870, foi criado o primeiro veículo de duas rodas a ser 

chamado de bicicleta. Era totalmente feita de metal (antes disso, 
a metalurgia ainda não avançara o sufi ciente para produzir peças 
metálicas que fossem ao mesmo tempo leves e resistentes), 
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trazia a novidade dos pneus em borracha maciça, mas os pedais 
continuavam teimosamente presos na roda dianteira. O grande 
problema - mas grande mesmo - era a roda dianteira, que deixava 
o condutor acima do centro de gravidade. Bastava uma pedra no 
caminho para que, com as pernas entaladas sob o guidão, o coitado 
capotasse para a frente, de cabeça.

3. Ensaiando o automóvel
As roupas que as mulheres usavam no século XIX não eram 

exatamente apropriadas para andar de bicicleta. Em 1869, 
um relojoeiro italiano, Raimondo Vallani, apareceu com uma 
solução: o triciclo, que, além de uma providencial terceira roda, 
tinha a barra central rebaixada, para ajudar as mulheres no 
posicionamento das pernas. Outras inovações do triciclo, como os 
freios nas rodas e o sistema de transmissão, foram aproveitadas 
mais tarde pela indústria automobilística.

4. Uma câmara na mão
Em 1888, o irlandês John Boyd Dunlop colocou pneus com 

câmara de ar no triciclo do fi lho. Sua preocupação era apenas 
quanto ao conforto, mas o recurso trouxe melhorias também à 
estabilidade do veículo. Isso impulsionou a indústria de bicicletas 
e, pouco depois, a dos automóveis. "Andar de bicicleta fez mais 
pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no 
mundo", diria a ativista americana Susan Anthony, no fi nal do 
século XIX.

Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-
inventou-a-bicicleta>. Acesso em: 28 out. 2013. (Adaptado). 
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Cabra-cega

Material necessário

• Uma venda para os olhos

Modo de jogar

• Esse jogo constitui um ótimo recurso para atividades 
em dias de chuva, pois pode ser realizado dentro da 
sala de aula, ou em espaços mais restritos.

• Um pegador tem seus olhos vendados por um lenço 
ou algo similar; depois de girar o corpo em torno 
de si mesmo algumas vezes, tenta pegar os demais 
utilizando os sentidos do tato e da audição.

• Aos demais, cabe apenas tentar fugir e confundir o 
pegador, sendo proibido, no entanto, tocá-lo.                



141

Entrevista com 
Eva Furnari 
Minha entrevistada da vez é uma das maiores expressões da nossa 

literatura para crianças, a escritora e ilustradora EVA FURNARI. Confi ra 
abaixo a nossa conversa por telefone:

1. Qual é o seu “lugar imaginário” favorito dentro da literatura?
R: Talvez, Hogwarts.

2. Se você entrasse no labirinto de Creta e deparasse com o 
Minotauro, o que você faria ou diria para ele?

R: Tentaria ser amiga dele.

3. Se você pudesse escolher ser um personagem da história da 
literatura, qual seria?

R: Vou ser bem prosaica: Cinderela. 

4. Qual é a importância da imaginação, da memória e da 
observação em seu processo criativo? Aliás, quando e como você 
produz?

R: Se eu fosse colocar numa ordem, em primeiro lugar viria 
a observação, depois a imaginação e a memória. Eu acho que a 
observação é fundamental no trabalho do escritor, porque na verdade 
o ser humano é nossa matéria-prima, é daí que sai o que caracteriza 
a literatura, o drama, o confl ito, a superação, etc. A imaginação 
também é importante, pois é a maneira de falar com metáforas, de 
falar da realidade de modo simbólico. Essa ponte com a imaginação, 
essa facilidade de entrar em contato com ela, e isso exige certo treino, 
acho que é fundamental para você criar situações novas, engendrar 
enredos, personagens... É uma ponte com o próprio inconsciente, até 
com os deuses, para fazer uma matéria disso, algo que se condensa na 
realidade.

Já a memória, acho que depende do tipo de trabalho. Há autores 
que têm como matéria-prima as lembranças e memórias, já outros 
criam um universo novo, fantástico. De qualquer maneira, eu acho que 
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a memória é uma coisa ampla, pois você pode tanto ter uma memória 
de fatos, de dados, ocorrências, quanto você pode ter memórias 
afetivas, sensações, emoções, por exemplo.

Quanto ao meu modo de trabalho, eu tenho uma disciplina, 
tenho horário para trabalhar, acordo cedo... Durante o dia estou mais 
descansada do que à noite. Para mim não é uma busca de inspiração, 
é trabalho mesmo, mas nem sempre dá para cumprir a rotina, mas 
eu gosto da rotina. Na verdade, a rotina é uma sistematização, não 
tem nada haver com monotonia. A rotina é o que te permite fazer um 
trabalho literário, pois o trabalho literário é lento e constante, não 
adianta você ter uma chama de entusiasmo muito grande, porque não 
é isso que faz o trabalho acontecer, nem o texto, nem a ilustração, 
você precisa manter aquela chama do entusiasmo e da inspiração 
constantemente, não deixar pegar fogo, nem apagar. Isso não é tudo, 
mas é uma das condições fundamentais para realizar o trabalho.

5. Qual foi o autor que, na sua infância ou adolescência, te fez 
gostar de ler, ter o prazer da leitura?

R: Andersen.

6. Se você tivesse uma máquina do tempo, 
que escritor(a) ou poeta do passado você 
desejaria encontrar?

R: São tantos escritores... Mas acho que vou 
escolher um artista plástico: Paul Klee. 

7. Qual foi o último livro que você leu e 
recomenda?

R: Eu recomendaria dois: O azul da virgem, 
da Tracy Chevalier. E outro que eu adorei é o 
Lugar nenhum, do Neil Gaiman.

8. O que você diria para um escritor em 
início de carreira que está se dedicando à 
literatura infantil e juvenil?

R: Em primeiro lugar, eu vou dizer uma 
coisa: é difícil, pois não existe formação. 
Atualmente, existem muitas ofi cinas literárias, 

[S.I.]/companhiadasletras.com.br
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que acho bacana. Agora, um escritor especifi camente de literatura 
infantil... Bem, eu acho que escrever para crianças é até uma coisa 
mais complexa, pois você tem mais limitações, você tem que seguir 
certa ética, você tem que prender a atenção da criança mais do que 
o adulto, pois o adulto ainda lê por obrigação, por outros interesses, 
etc. A criança talvez leia obrigada para escola, mas a criança é muito 
sincera, se ela não gostar da história, ela larga no meio. Ao escritor 
iniciante eu diria para ele fugir dos estereótipos, do lugar comum, da 
coisa já feita e buscar dentro de si aquilo que acredita, e escrever 
como se estivesse contando para uma criança. E por mais complexo 
que seja o assunto, não é o problema em si que precisa ser infantil, é a 
linguagem. Então, eu aconselharia o escritor a fazer para si e não para 
criança, pensar no que ele gostaria de ouvir, o que ele acha divertido, 
emocionante, de verdade, não de mentira, não para ganhar prêmios, 
mas para si e não para o outro, aquilo que ele realmente acredita. Aí eu 
acho que ele conseguirá fazer um trabalho mais profundo e original. E a 
partir do momento que você está acreditando em seu trabalho, mostrar 
para uma criança, para um adulto. A escuta qualifi cada dá um retorno 
importante, pode ser tanto por alguém que entenda do assunto quanto 
da própria criança. Outra dica é ler em voz alta, pedir para outra pessoa 
ler para você. E depois, quando você estiver mais confi ante, procurar 
editoras, etc. Ver o que foi escrito por aí, encontrar identifi cações com 
outros autores, em geral nos identifi camos com quem temos afi nidades 
e isso sempre é uma boa pista.

9. Como foi a experiência de ter ilustrado a obra infantil de 
Érico Veríssimo? O que você acha do Érico escritor para crianças?

R: Eu adoro a obra para adulto do Érico Veríssimo. Acho que ele 
tem uma obra realmente maravilhosa. Mas quanto aos livros infantis, 
eu vou ser bem sincera, as histórias são ótimas, o único problema é 
que houve uma mudança no tempo e isso não tem nada haver com a 
qualidade do texto do Érico e, cinquenta anos depois, as crianças de 
hoje tem outro ritmo, isso também acontece em relação à obra do 
Monteiro Lobato. O ritmo do mundo mudou, as crianças de hoje, talvez 
por causa da televisão, do cinema, dos comercias que contam histórias 
em trinta segundos, começaram a se acostumar com histórias rápidas, 
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contadas ou de uma maneira muito emocionante ou muito objetiva, 
antigamente tinham longas descrições não tinha essa oferta de cinema 
e televisão. Hoje um monte de coisa tem referências; você não precisa 
descrever milhões de detalhes, etc. Então eu acho que esse trabalho do 
Érico Veríssimo é maravilhoso, com ideias muito boas, mas em relação 
a esse ritmo, ele acaba fi cando lento para as crianças de hoje; isso 
é o que eu acho. Eu gostei muito de fazer o trabalho e creio que os 
livros fi caram muito bacanas. Eu fi quei muito orgulhosa em participar 
desse projeto. E o que eu estou dizendo tem a ver com as mudanças do 
mundo, provavelmente daqui a cinquenta anos, as crianças irão achar os 
nossos livros lentos também. 

Eva Furnari é escritora e ilustradora. É um dos nomes mais 
importantes da literatura infantil no Brasil. Nasceu em Roma, em 
1948. Em 1950, a família mudou-se para o Brasil, radicando-se em 
São Paulo. Formou-se em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo — FAU/USP. Participou de 
diversas exposições de desenhos e pinturas. Foi professora no Atelier 
de Artes Plásticas do Museu Lasar Segall, em São Paulo. O desenho foi o 
seu primeiro meio de expressão artística — mas, aos poucos, introduziu 
o texto em seus trabalhos. Essa mudança ocorreu lentamente, com 
brincadeiras de rimas e trava-línguas, evoluindo, mais tarde, para 
valorizar igualmente ilustração e texto. Sua obra, composta de mais de 
50 títulos, com importantes premiações, compõe-se, em sua maioria 
de pequenos livros que, com uma linguagem lúdica construída com 
lápis de cor, tintas e crayon, discute confl itos, problemas e questões da 
experiência humana. Tem livros publicados na Itália, México, Equador, 
Guatemala, Colômbia e Bolívia.

CONVERSAS no Sótão: Entrevista com Eva Furnari. 11 fev. 2009. Disponível em: <http://
www.labirintosnosotao.com/2009/02/conversas-no-sotao-entrevista-com-eva.html>. Acesso 

em: 15 dez. 2011.
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Trabalho infantil atinge mais 
de 100 mil no Pará

Todos os sábados, ele atravessa a pé três bairros da cidade. 
Sai do Jurunas, no fi nal da manhã, cruza a Batista Campos e 
alcança a Cidade Velha, retornando para casa, lá pelas 9 da 
noite. Ele é Fabricio Alan, 12 anos, vendedor de amendoim. 
“Tem que vim a pé, porque nem toda vez o motora deixa entrar 
pela frente. Prá vender tudo, tem que fi car até de noite”, 
conta o menino. Fabrício é só uma das mais de cem mil crianças 
paraenses mergulhadas no mundo cruel do trabalho infantil. De 
acordo com o IBGE, em todo o Brasil elas são mais de 5 milhões. 
São vistas todos os dias e a qualquer hora. No comércio informal 
de rua vendendo guloseimas, nas portas de bares e boates 
guardando carros e, principalmente, no interior das residências, 
presas ao trabalho doméstico.

“É muito complexa essa questão do trabalho infantil. 
Porque mesmo que se trabalhe com os pais para ajudar na renda 
familiar, já se assume responsabilidades, o que caracteriza 
uma situação de exploração da criança. O trabalho doméstico 
é ainda mais grave, porque é um mundo silenciado pela 
própria sociedade e de difícil acesso”, afi rma o pesquisador 
Dirk Oesselmann, do Grupo de Estudos e Pesquisa da Infância 
e Adolescência do Centro socio-econômico da UFPA. “Os riscos 
do trabalho infantil são evidentes na educação e na saúde. 
No primeiro, a criança, quando não deixa a escola, tem a 
aprendizagem comprometida. Na saúde, os problemas decorrem 
das atividades em sua maioria incompatíveis com a constituição 
física”, explica a assistente social Lília Cavalcante, uma das 
coordenadoras do Gepia.

TRINDADE, Cristina. Trabalho infantil atinge mais de 100 mil no Pará. 
Disponível em: <http://www.ufpa.br/beiradorio/arquivo/beira12/noticias/noticia3.

htm>. Acesso em: 15 dez. 2011. (Adaptado.)
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O macaco e o rabo (1)

Conto brasileiro

Um macaco uma vez pensou em fazer fortuna. Para isso foi-
se colocar por onde tinha de passar um carreiro com seu carro. O 
macaco estendeu o rabo pela estrada por onde deviam passar as 
rodeiras do carro. O carreiro, vendo isso, disse:

— Macaco, tira seu rabo do caminho, eu quero passar.

— Não tiro! — respondeu o macaco.

O carreiro tangeu os bois, e o carro passou por cima do rabo 
do macaco, e cortou-o fora. O macaco, então, fez um barulho 
muito grande:

— Eu quero meu rabo, ou então dê-me uma navalha...

O carreiro lhe deu uma navalha, e o macaco saiu muito 
alegre a gritar:

— Perdi meu rabo! Ganhei uma navalha!... Tinglin, tinglin, 
que vou para Angola!...

Seguiu. Chegando adiante, encontrou um negro velho, 
fazendo cestas e cortando os cipós com o dente.

O macaco:

— Oh, amigo velho, coitado de você! Ora, está cortando os 
cipós com o dente... tome esta navalha.

O negro aceitou, e quando foi partir o cipó, quebrou-se a 
navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar:

— Eu quero minha navalha, ou então me dê um cesto!

O negro velho lhe deu um cesto e ele saiu muito contente 
gritando:
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— Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha 
navalha, ganhei um cesto... Tinglin, tinglin, que vou para 
Angola!

Seguiu. Chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo 
pão e botando na saia.

— Ora, minha sinhá, fazendo pão e botando na saia! Aqui 
está um cesto.

A mulher aceitou, e, quando foi botando os pães dentro, 
caiu o fundo do cesto. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-
se a gritar:

— Eu quero o meu cesto, quero o meu cesto, senão me dê o 
pão!

A mulher deu-lhe o pão, e ele saiu muito contente a dizer:

— Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha 
navalha, ganhei um cesto. Perdi meu cesto, ganhei um pão... 
Tinglin, tinglin, que vou para Angola!

Seguiu. Chegando adiante, encontrou um violeiro. O 
violeiro estava com fome e o macaco deu-lhe o pão. O violeiro 
comeu todo o pão e o macaco pôs-se a gritar: “Eu quero o meu 
pão, quero meu pão, senão me dá a sua viola! O violeiro deu a 
viola para o macaco e dessa vez saiu cantando satisfeito: “Perdi 
meu rabo, ganhei uma navalha, perdi minha navalha, ganhei um 
cesto, perdi meu cesto, ganhei um pão, perdi um pão ganhei 
uma viola... Tinglin, tinglin, que vou para Angola!... Seguiu e, 
pelo tempo que passou, já deve ter chegado lá!

(Versão de Sergipe, coletada por Sílvio Romero)
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O macaco e o rabo (2)

Conto brasileiro

Uma ocasião achavam-se na beira da estrada um 
macaco e uma cutia e vinha passando na mesma estrada 
um carro de bois cantando. O macaco disse para a cutia:

— Tira seu rabo da estrada, senão o carro passa e corta.

Embebido nesta conversa, não reparou o macaco que 
ele é que corria o maior risco, e veio o carro e passou 
em riba do rabo dele e cortou. Estava um gato escondido 
dentro de uma moita, saltou no pedaço do rabo do macaco 
e correu. Correu também o macaco atrás, pedindo o seu 
pedaço de rabo. O gato disse:

— Só te dou, se me deres leite.

— Onde tiro leite? — disse o macaco.

Respondeu o gato:

— Pede à vaca.

O macaco foi até a vaca e disse:

— Vaca, dá-me leite para dar ao gato, para o gato dar o 
meu rabo.

— Não dou; só se me deres capim! — disse a vaca.
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Retirado de: Ler e Escrever 
– Governo do Estado de São Paulo  — 
Secretaria Municipal de Educação — 

FDE — 2008.            

— Donde tiro capim?

— Pede à velha.

— Velha, dá-me capim, 
para eu dar à vaca, para a 
vaca dar-me leite, o leite 
para o gato me dar o meu 
rabo.

— Não dou; só se me 
deres sapatos.

— Donde tiro sapatos?

— Pede ao sapateiro.

[...]

Alcançou o macaco 
todos os seus pedidos. 
O gato bebeu o leite, 
entregou o rabo. O macaco 
não quis mais, porque o 
rabo estava podre.
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Verbetes de dicionário 

CINZA: s.f. Resíduo da combustão de certos corpos, restos 
mortais, cinzento.
CINZEIRO: s.m. Recipiente para cinzas.
CINZEL: s.m. Instrumento de ponta cortante usado por escultores 
e gravadores (Plural: CINZÉIS).
CINZELAR: v. Lavrar com cinzel.
CINZENTO: adj. Da cor de cinza; s.f. A cor de cinza.
ESPASMÓDICO: adj. Relativo a espasmos.
ESPATIFAR: v. Despedaçar, fragmentar.
ESPÁTULA: s.f. espécie de faca de lâmina larga e fl exível, 
utilizada especialmente para espalhar massa.
ESPATULADO: adj. Que tem a forma de espátula.
ESPAVENTAR (-SE):v. Assustar (-se), espantar (-se).
FOSSA: s.f. Cova, fosso. Cavidade coberta para onde se lançam 
imundícies; depressão moral; abatimento.
FOSSAR: v. Fuçar, revolver a terra ou lama com o focinho.
FÓSSIL: s.m. Designação genérica dos restos de corpos 
organizados encontrados no seio da terra, deixados por 
organismos de épocas antigas. Indivíduo antiquado.
FOSSILIZAR(-SE): v. Tornar-se  fóssil. Tornar-se retrógrado, 
ultrapassado, superado.
FOSSO: s.m. Cova. Fossa. Barranco. Valado em volta de 
fortifi cações. Vala para condução de águas.
PALEOGRAFIA: s.f. Estudo da escrita antiga e sua decifração.
PALEOLÍTICO: adj. Relativo ao primeiro período da Idade da 
Pedra.
PALEONTOLOGIA: s.f. Tratado ou ciência dos animais e vegetais 
fósseis.
PALEOZOICO: adj. Diz se da ou a Era Primária, compreendida 
entre o pré-cambriano e o mesozoico.
PALERMA: adj. Idiota, tolo, bobo.
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