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Apresentação

Conversa com os(as) alunos(as):

Querido aluno

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

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

Queremos que esse livro seja para você uma forma de descobrir e 
aprender cada vez mais. Mas lembre-se, há coisas que podemos aprender 
sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se 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! Uma outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, 
ao longo do ano, que este livro está organizado em partes que chamamos de 
Disciplinas, e são muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
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 pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e o jeito 
com que elas conversam com você. Cuide dele com carinho e deixe que ele 
se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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Poemas:

Você gosta de poemas?

Lembra-se do que já estudou a respeito?

Como saber se um texto é um poema?

Lembra-se de algum para recitar ou ler?

Lembra-se de algum poeta que você conheceu e 
gostou?

Seus familiares costumam ler ou declamar poemas?

Nesta unidade você terá a oportunidade de 
conhecer um pouco mais sobre o poeta Vinicius de 
Moraes e os poemas infantis que ele escreveu.

gostou?

conhecer um pouco mais sobre o poeta Vinicius de 

Roda de
Conversa

brincadeiras com as palavras
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Acompanhe o poema que será lido pelo seu professor.

A porta

Eu sou feita de madeira
Madeira, matéria morta
Mas não há coisa no mundo
Mais viva do que uma porta.

Eu abro devagarinho 
Pra passar o menininho
Eu abro bem com cuidado
Pra passar o namorado

Eu abro bem prazenteira
Pra passar a cozinheira
Eu abro de supetão
Pra passar o capitão.

Só não abro pra essa gente
Que diz (a mim bem me importa...)
Que se uma pessoa é burra
É burra como uma porta.

Eu sou muito inteligente!
Eu fecho a frente da casa
Fecho a frente do quartel
Fecho tudo nesse mundo
Só vivo aberta no céu!

MORAES, Vinicius de. A porta. In: _______. A arca de 
Noé: poemas infantis. 18. ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1987.

1

Lendo, recitando ou cantando,
os poemas podem nos emocionar,
nos divertir e nos ensinar pra valer!
O desa� o é aprender.

Lendo, recitando ou cantando,
os poemas podem nos emocionar,
nos divertir e nos ensinar pra valer!
O desa� o é aprender.Hora do

desafi o
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Vinicius de Moraes (1913-1980) foi poeta, diplomata, 
compositor musical, dramaturgo e jornalista. Compôs músicas 
em parceria com Baden Powell, Toquinho, Chico Buarque e 
Tom Jobim. Com este último, criou canções conhecidas como 
“Garota de Ipanema” e “Eu Sei que Vou te Amar”. Como 
poeta, escreveu um dos poemas mais lidos e comentados, o 
“Soneto de Fidelidade”.

É considerado um dos maiores poetas do Brasil. Ficou 
mais conhecido com os livros Elegias (1943), Poemas, Sonetos 
e Baladas (1946) e Antologia Poética (1954). Um de seus 
poemas, intitulado “Rosa de Hiroshima”, foi musicado muito 
tempo depois pela banda de rock Secos & Molhados, nos anos 
70. 

O álbum A arca de Noé foi lançado em 1980 e teve vários 
intérpretes que cantaram músicas de cunho infantil. Esse 
álbum originou um especial para o canal de televisão Rede 
Globo.
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Após a leitura do poema discuta com o professor e os 
colegas:

a) Qual sentimento a porta demonstra? Por que a porta se 
sente assim?

b) O que podemos entender da primeira estrofe? Como uma 
porta pode ser morta ou ser viva?

Eu sou feita de madeira
Madeira, matéria morta.
Mas não há coisa no mundo
Mais viva do que uma porta.

c) O que podemos entender do último verso do poema?

“Só vivo aberta no céu!”

d) Quantas estrofes possui o poema todo?

e) Quantos versos possui cada estrofe? Todas as estrofes 
têm o mesmo número de versos? 

f) Este poema possui rimas? Quais? Circule-as no texto.

g) Leia novamente a terceira estrofe escrita abaixo e 
discuta, em dupla, o signifi cado das palavras destacadas: 

Eu abro bem prazenteira
Pra passar a cozinheira
Eu abro de supetão
Pra passar o capitão.

2
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Leia outro poema de Vinicius de Moraes:

O girassol

Sempre que o sol 
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel.

O girassol é o carrossel das abelhas.

3

Você já deve ter aprendido, mas é bom lembrar que...
1. Poema é uma obra literária apresentada no formato 

de versos.
2. Verso é cada linha de um poema.
3. Os poemas podem ser organizados em estrofes.
4. Estrofe é um conjunto de versos.
5. O poema pode tratar de vários temas, porém os mais 

comuns são: amor, valorização da natureza ou atos 
heroicos.

6. Os poemas podem ter rimas ou não. Eles convidam o 
leitor a jogar com os sons e os sentidos das palavras.

7. As rimas presentes nos poemas são semelhanças sonoras 
entre as palavras, seja no fi nal ou no meio dos versos. 
Há neles, uma sucessão de sons fortes ou fracos.

8. A repetição das palavras é um recurso linguístico que 
caracteriza esse tipo de texto.

9. Quem se dedica à criação de poemas chama-se poeta 
(masculino) ou poetisa (feminino).
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Pretas e vermelhas
Ali fi cam elas
Brincando, fedelhas
Nas pétalas amarelas.

— Vamos brincar de carrossel, pessoal?

— “Roda, roda, carrossel
Roda, roda, rodador
Vai rodando, dando mel
Vai rodando, dando fl or”.

— Marimbondo não pode ir que é bicho mau!
— Besouro é muito pesado!
— Borboleta tem que fi ngir de borboleta na entrada!
— Dona Cigarra fi ca tocando seu realejo!

— “Roda, roda, carrossel
Gira, gira, girassol
Redondinho como o céu
Marelinho como o sol”.
E o girassol vai girando dia afora...
O girassol é o carrossel das abelhas.

MORAES, Vinicius de. Girassol. In: _______. A arca de Noé. 11. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1982.

Agora, discuta com seu professor e seus colegas a respeito 
de:

a) Quando o girassol se torna um gentil carrossel. 

b) Que cor são as pétalas.

c) Qual a cor das abelhas no poema.

4

— Vamos brincar de carrossel, pessoal?
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Procure no poema as características dos animais abaixo.

a) Besouro:

b) Borboleta:

c) Marimbondo:

 Responda às questões:

a) Há rimas neste poema? Em quais versos de cada estrofe?

b) Todas as estrofes têm o mesmo número de versos?

c) Na última estrofe o que acontece com a palavra 
“marelinho”?

d) Ela está escrita corretamente? 

Em seu caderno, faça uma ilustração para este poema.

5

6

7
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Com ajuda do professor e dos colegas, compare os dois 
poemas lidos até agora, discuta as suas características e 
preencha a tabela.

Características

Títulos

Tema

Tem versos?

Tem estrofes? 
Quantas?

Como o texto está 
disposto na folha?

Tem rimas?

Qual o objetivo do 
poeta?

O poeta brinca 
com as palavras?

8
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Agora que você já conheceu alguns poemas e um pouco 
a respeito da vida do autor Vinicius de Moraes, está 
convidado a participar de um recital de poesias. Para isso, 
vai precisar ler e se preparar. Conheça algumas de suas 
obras neste maravilhoso livro!

9

Mais curiosidades sobre o poeta 

Marcus Vinicius da Cruz e Mello 
Moraes, aos nove anos de idade, parece 
que pressente o poeta e vai com a irmã 
Lygia ao cartório na Rua São José, centro 
do Rio, para alterar seu nome para Vinicius 
de Moraes.

Com apenas 16 anos entrou para a 
Faculdade do Catete, onde se formou em 
1933, ano no qual teve seu primeiro livro 
publicado O caminho para a distância. 
Durante o período de formação acadêmica, fi rmou amizades 
com vínculos boêmios e, desde então, viveu uma vida ligada 
à boemia.

Vinicius de Moraes era chamado pelos amigos de 
“poetinha”. Apaixonado e apaixonante, esse poeta escreveu 
poemas e canções que embalaram e fi zeram sonhar 
gerações.

Teve grandes parceiros, muitos amigos e amores. Casou-
se por nove vezes e teve quatro fi lhos.

Vinicius tinha um grande carinho pelas crianças. Compôs 
com parceiros, entre eles Toquinho, lindas músicas infantis que 
resultaram em dois álbuns: A Arca de Noé, volumes 1 e 2.
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Você sabia que desde que ele foi publicado pela primeira 
vez, já teve outras capas?

Edição de 2012
Editora Companhia das Letrinhas

2004

1970 1991 1991

2003
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Sabia que você também pode ouvir estes poemas? Eles 
ganharam melodia e foram lançados em áudio.

Então, vamos lá... Preste atenção nas orientações do 
professor e aprenda a:

a) perceber as mensagens e emoções a cada poema lido;

b) observar as características e a estrutura dos poemas;

c)  comparar os poemas escritos com os musicados;

d) identifi car as palavras que rimam e localizar em que 
versos elas estão;

e) brincar com as rimas e criar outras;

f)  ditar um poema conhecido para o professor escrevê-lo.
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Leia, se delicie e pense com mais um poeminha!

As crianças

Hoje o homem viu uma criança
Sozinha em uma balança
Feliz olhou o movimento
Foi longe o seu pensamento
Finalmente, ele achou a esperança!

(Ana Maria Azevedo Campos)

10

Saiba mais sobre a autora Ana 
Maria Azevedo Campos:

Nascida na cidade de São Paulo, 
iniciou na carreira do magistério quando 
suas fi lhas já estavam crescidas, 
lecionando para alunos do 6.º Ano em 
diante, em escolas da Rede Estadual.

Nas escolas da Rede Municipal de 
Indaiatuba, Ana foi:

• Professora de língua espanhola na FIEC;
• Alfabetizadora em salas de 1.º Ano, faixa etária por quem 

diz ter se apaixonado;
• Coordenadora na EMEB Osório;
• Diretora nas EMEBs Janete Vaqueiro, Sérgio Mário de 

Almeida e Vicente Bernardinetti;
• Atualmente é professora orientadora pedagógica na 

Secretaria Municipal de Educação de Indaiatuba/SP.
Além de ser uma profi ssional da educação brasileira, ela 

adora escrever contos e poemas. Dentre algumas publicações, 
podemos citar as belíssimas crônicas “Gigantes Verdes” e “Vida 
Nova”, publicadas no livro Um olhar sobre Indaiatuba II.
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Vamos relembrar o que acontece com a letra h na escrita 
das palavras.

a) Observe as palavras destacadas no texto. Copie-as na 
tabela, de acordo com a posição que a letra h ocupa. 

h no início da palavra h no meio da palavra

b) Em dupla, escrevam em seus cadernos outras palavras 
que começam com a letra h. Você pode pesquisar no 
dicionário ou em outro texto que o professor indicar.

c) Leia em voz alta as palavras que vocês escreveram.

d) Qual som a letra h representa no começo das palavras? 
Com ajuda do professor e dos colegas, analisem e 
pensem a respeito disso. 

e) O que vocês descobriram? Escreva com ajuda do 
professor e dos colegas.

11
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f) Volte à tabela da atividade (a), observe a coluna onde o 
h está no meio das palavras e responda:

•  Quais letras aparecem antes da letra h? 

Já que você está lendo e conhecendo diversos poemas 
e aprendeu que as rimas, muitas vezes, estão presentes 
neles, vamos brincar de rimar!

Se... 
cachorrinha rima com bolinha, 
bolha rima com folha,
bolacha rima com borracha

Procure nas listas a seguir os pares de palavras que rimam 
e ligue-as: 

• gafanhoto

• golfi nho

• vinho

• olhe

• feche

• baralho

• tinha

12

creche

molhe

orvalho

canhoto 

vizinho

ninho

minha
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Agora escreva palavras que rimam com:

Maranhão _________________________________________

banheira _________________________________________

cozinheiro ________________________________________

chulé ____________________________________________

velha ____________________________________________

velhinha _________________________________________

chuvarada _________________________________________

E por falar em rimas, vamos imitar o poeta Vinicius. 
Brincar com as palavras e com os sentimentos, inventar 
novas rimas para os seus poemas e fazer um varal poético!

a) Antes é bom lembrar-se de que:

13

14

Os poemas costumam rimar. Quando rimam, dizemos que eles 
brincam com as palavras!

Eles podem ser escritos em uma ou mais estrofes, e cada estrofe 
pode ter vários versos.

As linhas dos poemas, também chamadas de versos, não ocupam toda 
a extensão da página. 

Os poemas costumam falar de pessoas, de animais, de coisas... De 
tudo! 

Os poetas costumam rimar o primeiro e o terceiro verso, e/ou o 
segundo e o quarto.
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b) Então vamos lá! Faça o planejamento do seu texto:

Título
Título do poema 
escolhido

Estrofes
Número de estrofes 
que terá o seu 
poema

Versos
Quantos versos terá 
cada estrofe

Rimas
Quais versos terão 
rimas modifi cadas

Novas 
rimas

Como poderão ser 
modifi cadas
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c) No espaço a seguir, faça um primeiro rascunho do 
seu poema! Se tiver uma ideia nova, diferente das 
planejadas, não tem problema, pois é na hora da escrita 
que a criatividade aparece!
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d) Você já entendeu porque é importante revisar o que 
escreveu, não é mesmo? Então vamos lá! Antes de passar 
para a folha que vai para o varal, revise seu texto, 
utilizando o espaço a seguir. Preste atenção nas dicas 
que o professor vai dar e mãos à obra!

e) Ensaiar e apresentar um recital para pais e convidados.
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Leia mais um poema de Ana Maria 
Azevedo!

Coisas de criança

Julio era mais que sapeca
Quebrava o trator e a boneca
Mas tinha um bom coração
Pedia sempre perdão! 
E voava tirar a soneca!

a) Observe as palavras destacadas no poema. Mas ou 
mais? Têm diferença? Você já parou para pensar quando 
utilizar mas ou mais na hora de escrever os textos?

b) Releia o poema e discuta com o professor e os colegas. 
O que vocês descobriram? É só nos poemas que isso 
acontece?

c) Com ajuda do professor e dos colegas escrevam um 
pequeno texto coletivo do tipo “você sabia que...”, 
com as descobertas que vocês fi zeram. Você e seus 
colegas irão ditar e o professor vai escrever na lousa. 
Somente depois de revisado e pronto, lembre o 
professor de que ele precisa copiá-lo num cartaz e 
deixar exposto na sala de aula, para que ninguém mais 
se esqueça desta regra!

15
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Leia Mais!
Poemas de outros autores

Boi da cara preta
Com belo jogo de palavras, 
Caparelli apresenta situações 
inusitadas que revelam às 
crianças suas alegrias e afl ições. 
Alguns poemas lembram as 
parlendas; outros, as cantigas 
de ninar. Mesmo as crianças de 
mais idade encantam-se com o 
ritmo e as rimas apresentados nos 
poemas.

Pêssego, pera, ameixa
no pomar
Nesta história, o leitor vai 
se divertir, procurando 
nas ilustrações de cada 
página um segredo a 
desvendar. Uma deliciosa 
brincadeira com rimas e 
personagens de contos de 
fadas tradicionais que, 
neste livro com belíssimas 
imagens, proporciona ainda 
mais encantamento.
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Marque a alternativa correta.

Mas ou mais? Assinale a alternativa que está incorreta:

A ( ) Problema fácil de matemática: uma laranja mais uma maçã é 
igual a duas frutas!

B (  ) Vou para Madagascar, mas levarei comigo a Aninha.

C (  ) Fabinho gosta de beterraba mais detesta goiabada.

D (  ) Quanto mais penso, mais sabido � co.

O que não é verdade sobre os poemas?

A (  ) Todo poema tem que ter rimas.

B (  ) Nos poemas, as linhas geralmente não chegam até o � nal.

C (  ) Os poemas podem ter rimas.

D (  ) Os poemas são organizados em estrofes e versos.

Assinale as duas alternativas em que as palavras estão escritas 
corretamente:

A (  ) gafanhoto - velinho

B (  ) gaguinho - velhinho

C (  ) velhinha - velinha

D (  ) lhinha - linha

Mas

Assinale as duas alternativas em que as palavras estão escritas 
corretamente:

Pense e 
Responda
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Você sabe o que é uma notícia?

Por que as pessoas leem ou escutam notícias?

É importante ler notícias? 

Quais assuntos costumam ser noticiados?

Como você e as pessoas da sua casa � cam sabendo das 
novidades que acontecem todos os dias na sua cidade, no 
Brasil e no mundo?

Por que é importante saber das novidades?

Você sabia que as notícias são veiculadas em diferentes 
meios, como jornais, TV, rádio e, mais recentemente, na internet?

Estas são algumas questões que iremos discutir nesta 
unidade!

meios, como jornais, TV, rádio e, mais recentemente, na internet?

unidade!

novidades que acontecem todos os dias na sua cidade, no 

Notícias:
fi que por

dentro!

Roda de
Conversa
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Venha para essa aventura, 
onde o mundo não para de girar.
Fique atento, informe-se,  
pois todo dia é dia de noticiar!

Leia a notícia a seguir: 1

Venha para essa aventura, 
onde o mundo não para de girar.
Fique atento, informe-se,  
pois todo dia é dia de noticiar!Hora do

desafi o

Alunos da Emeb Wladimir Olivier fazem caminhada de 
conscientização ecológica

• Publicação: 31/05/2012 - 16:57h

• Redatora: Laís Fernandes

• Release n.: 1139

Os alunos da Emeb “Prof. Wladimir Olivier”, da Secretaria 
de Educação de Indaiatuba, localizada no bairro Oliveira Camargo, 
participaram na tarde desta terça-feira (29) de uma caminhada de 
conscientização ecológica, como ação do Projeto “Ambientação – 
Crescendo com o Futuro”, realizado em parceira com a empresa Toyota do 
Brasil. O tema de estudo desta Unidade Escolar é Resíduos. 

Participaram da caminhada cerca de 40 alunos do Projeto Educação 
Ambiental, que funciona no contraturno escolar com as professoras: 
Margarete Carandina e Roseli Giusepin. A caminhada teve o objetivo de 
conscientizar a comunidade ao redor da escola sobre a maneira correta 
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do descarte do lixo. Os alunos 
também fi zeram panfl etagem 
com informações sobre saúde, 
reciclagem e sustentabilidade. 

Os alunos participantes 
da caminhada receberam da 
Secretaria de Urbanismo e do 
Meio Ambiente mudas de árvores 
para serem doadas aos pais e 
plantadas na comunidade. O 
caminhão “Cata Bagulho”, da 
mesma Secretaria, passou pelo bairro pela manhã da terça-feira recolhendo 
materiais descartados pela comunidade. 

De acordo com a professora-coordenadora Karina Peregrino, a escola 
recebeu o tema Resíduos para o Projeto “Ambientação”, que tem o objetivo 
de mostrar o descarte correto do lixo e diminuir a produção dos resíduos, 
contribuindo, assim, com a sustentabilidade do meio ambiente. Durante a 
caminhada, alunos levaram cartazes com informações à população e alunos, 
realizando simulação do descarte correto do lixo. 

NOTÍCIAS. Disponível em: <http://www.indaiatuba.sp.gov.br/educacao/>. Acesso em: 13 
jul. 2012.

Fotos de Eliandro Figueira/ACS-PMI.

Procure algumas informações na notícia que você leu e 
discuta com o professor e os colegas.

a)  Qual o título desta notícia?

b) Qual a data de publicação desta notícia?

c) Quem escreveu esta notícia?

2
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d) Por que será que o(a) autor(a) da notícia deu-lhe esse 
título?

e) Qual o assunto noticiado?

f) Há imagens presentes no texto? Que relação há entre 
elas e o texto lido?

g) Quem fez as imagens?

h) Esta notícia foi publicada em um jornal impresso ou em 
um jornal on-line? Como é possível saber? 

i) Alguém de sua família costuma ler jornais? Quais jornais 
impressos você conhece?

j)  Você sabe quais são os jornais impressos mais lidos em 
sua cidade?

Seu professor lerá uma notícia de um 
jornal impresso. Ouça com atenção e fi que 
atento às informações que ele dará!

a) Quais as semelhanças e as diferenças na 
forma de escrever notícias publicadas 
em jornais impressos e em jornais 
on-line? Aprenda com seu professor.

b)  Notícia e reportagem são a mesma 
coisa? 

3
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Você sabia que...
• a notícia é um gênero textual jornalístico?
• ela é a comunicação ou informação de um fato?
• uma notícia precisa ser atual, verdadeira, importante, 

breve e interessante?
E que a reportagem...
• também é um gênero de texto jornalístico que transmite 

informação?
• assim como a notícia, circula por meio da televisão, 

rádio, revista?
• diferente da notícia, tenta-se compreender as causas, 

levando ao leitor os fatos de maneira mais abrangente, 
pois o repórter vai fundo no tema, faz investigações, 
tece comentários, levanta questões, discute, argumenta, 
pode apresentar trechos de uma entrevista utilizada para 
saber mais sobre o assunto?

Saiba mais!
A notícia escrita é dividida em quatro partes:
1. Manchete: título em destaque.
2. Olho: trecho em evidência na página, que aumenta a 

informação do título.
3. Lead: pequeno resumo que aparece depois do título, a 

fi m de chamar a atenção do leitor (1.º parágrafo).
4. Corpo: desenvolvimento do assunto abordado, com 

linguagem direcionada ao público-alvo.
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Localize essas partes na notícia (manchete, olho, lead e 
corpo) no texto da atividade 1 e discuta com o professor e 
os colegas.

O que explica melhor o conteúdo da notícia: o título ou o 
lead? Por quê?

Releia a notícia da atividade 1, com ajuda do professor e 
dos colegas, para entender melhor algumas informações. A 
seguir, responda às questões.

a)  Quando aconteceu a caminhada ecológica?

b) Que escola promoveu a caminhada e em que bairro ela 
está localizada? Quantos alunos participaram?

c) Segundo a notícia, esta caminhada faz parte de qual 
projeto da Secretaria de Educação?

d) Qual era o tema da escola no projeto?

e)  Qual era o objetivo da escola e quem informa isso?

f)  Sua escola também participou desse projeto. Qual foi o 
tema de sua escola neste ano (2012)?

Assista a um telejornal ou escute um noticiário pelo rádio. 
Escolha uma das notícias que lhe chamou 
atenção e conte-a para o professor e os colegas. 
Siga as orientações do professor para fazer o 
registro.

4

5

6

7

Material de 
Encarte

1
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Você se lembra das diferenças entre notícia e reportagem? 
Leia no Caderno de Leitura a reportagem “Bigodudos”, 
retirada da revista Ciência Hoje das Crianças, para saber 
mais sobre os bichanos!!! Depois da leitura, discuta com o 
professor e os colegas:

a) Há no texto a fala de alguém dando informações a respeito 
do assunto? Quem? Foi ela quem escreveu o texto?

b) É possível saber se essa pessoa foi entrevistada por 
quem escreveu a reportagem?

Leia a seguir um trecho desta reportagem e discuta com o 
professor e os colegas:

8

9

... Ah! E você sabia que os bigodes também revelam o humor 
dos gatos? “Quando estão mais baixos e para frente, eles 
demonstram relaxamento”, conta Débora. “Já se estiverem 
mais eriçados e próximos ao rosto, representam uma postura 
defensiva ou agressiva”. Bom saber! Agora toda vez que eu 
encontrar um bichano com o bigode abaixado, vou aproveitar 
para fazer carinho! 

a) O que exatamente o autor do texto quer dizer-nos ao 
terminá-lo? Por que ele utiliza o ponto de exclamação 
nessas frases?

b) Quais sinais de pontuação aparecem no trecho acima? 
Quais as suas funções?

c)  Você conhece outros sinais de pontuação? Quais? Qual a 
função deles?

d)  De forma geral, qual a importância dos sinais de 
pontuação na escrita de textos?
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Você sabia que...
As aspas “ ” também servem para indicar a fala (citação) de 
alguém.
E que elas são um sinal de pontuação? Os sinais de pontuação 
são muito importantes para se organizar a escrita e também 
facilitam a leitura. Mas quando nos esquecemos de usá-los ou 
não os usamos corretamente, nossos textos podem fi car sem 
sentido ou ser mal interpretados.

! “ ”

:

?

,.

Veja o que aconteceu! Pedro se esqueceu de pontuar este 
bilhete que escreveu para os pais.

10

Pai o que eu quero é uma bicicleta não 
uma bola de jeito nenhum gostaria de ganhar 
roupas

Pedro
a) Ao ler este bilhete, fi ca claro o que Pedro quer ganhar? 

Explique. Discuta com o professor e os colegas como 
você o pontuaria.

Ponto final Dois pontos Vírgula

Ponto de interrogação Ponto de exclamação Aspas
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Pai, o que eu quero é uma bicicleta, não 
uma bola. De jeito nenhum gostaria de ganhar 
roupas.

Pedro

Pai, o que eu quero é uma bicicleta? Não! 
Uma bola! De jeito nenhum gostaria de ganhar 
roupas.

Pedro

Pai, o que eu quero é uma bicicleta? Não! 
Uma bola? De jeito nenhum! Gostaria de 
ganhar roupas.

Pedro

Pai

Mãe

A irmã

b) Quando o pai, a mãe e a irmã de Pedro leram o bilhete 
entenderam de formas diferentes.

c)  Com ajuda do professor e dos colegas, leia novamente 
cada bilhete e entenda a diferença entre eles. Afi nal, o 
que você acha que Pedro gostaria de ganhar? Escolha o 
bilhete correto para que não haja dúvidas!
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Organize-se em trios, com ajuda do professor, e discutam 
sobre a pontuação da piada escrita a seguir:

11

O menino pro amigo estou triste 
porque meu irmão disse que me 
venderia por um real sorte sua o meu 
disse que me daria de graça.

a) Após lerem e discutirem sobre a piada, descubram 
uma forma de pontuar o texto. Registrem no caderno e 
justifi quem suas escolhas para depois apresentá-las para 
a classe.

Leia outras notícias! No Caderno de Leitura tem uma 
muito interessante sobre a escritora Tatiana Belinky. Leia 
e surpreenda-se!

Que título você daria à notícia a seguir?

12

13

Aprendeu para que servem os sinais de pontuação?
No geral, servem para separar informações, para organizar as 
ideias e transmitir emoções.
Ponto, vírgula e ponto e vírgula representam pausas na fala.
Ponto de exclamação e ponto de interrogação representam 
entonações.
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MARCELO JUCÁ
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA 

A infância combina com poesia. 
Brincando com as palavras, os 
poetas mexem com sentimentos. 
E de tanto mexer, a poesia 
transformou uma leitora em 
inspiração para os outros. Ela virou 
poeta. 

Sophia Aburjaile tem oito anos 
e três cadernos lotados de poesia. 
Mora em Belo Horizonte (MG) 
com os seus pais e gosta muito de 
ler. E agora, são os familiares e 
amigos que gostam de ler os seus 
poemas. 

Sua entrada no universo das letras 
aconteceu não tão por acaso. Numa 
atividade escolar, a professora pediu 
aos alunos que escrevessem uma 

narrativa ou poesia a partir do texto 
que ela acabara de ler. 

Sophia escolheu a poesia por 
uma questão simples: “elas rimam”, 
explica a menina, que gosta muito 
de Fernando Pessoa e Henriqueta 
Lisboa. Ela estava acostumada 
a ouvir o som das palavras se 
misturando e repetindo todas as 
noites, quando o pai, Arnaldo, 
47, lia para a � lha pouco antes de 
dormir. “Começamos a ler um, 
dois, três, e ela tomou gosto pela 
poesia”, relembra. 

Depois das primeiras rimas, 
ela não parou mais. Escreve quase 
todos os dias sobre os mais variados 
assuntos. “Gosto de escrever sobre 
o cotidiano”, observa Sophia. “E 
no caderno mesmo, com lápis e 
caneta. Fica mais bonito com a 

nossa letra. No computador 
é chato”, completa. 

Confiante, pensa em 
publicar tudo e quem 
sabe escolher no futuro 
a carreira de escritora. 
Os pais apoiam e ficam 
entusiasmados com ideia. 
Ouça Sophia declamando a 
poesia “Brasil” e se inspire 
também.

Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/folhinha/1119371-

viaje-no-mundo-da-poetinha-
sophia-de-apenas-oito-anos.shtml>. 

Acesso em: 09 ago. 2012.

A poetinha tem apenas oito anos, mas muita opinião; 
ela prefere escrever à mão, pois se sente mais próxima 
das palavras.

D
iv

ul
ga

çã
o



44

Ouça com atenção mais uma notícia que seu professor lerá.

a) De onde ele retirou a notícia, de um jornal impresso ou 
da internet?

b) Comente com o professor e os colegas o que você aprendeu 
ou do que se lembrou ao ouvir a leitura desta notícia.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a forma de se 
escrever notícias, forme dupla com um colega e leiam as 
notícias de entretenimento apresentadas a seguir:

14

15

A Era do Gelo 4
O problema das sequências no cinema é que, depois 

da surpresa do primeiro fi lme, os demais vão se tornando 
gradativamente burocráticos, carregados de compromissos. 
A graça das histórias ou dos personagens desaparece. A era 
do gelo 4 até luta para que isso não ocorra, mas não foge à 
regra.

Por um lado, o fi lme fi ca aquém dos anteriores, não tem 
as sequências alucinantemente velozes e engraçadas de outros 
tempos. De outro, permanece como um dos mais elaborados 
produtos cinematográfi cos de animação.

Convencional, a história oferece ação, romance, aventura e 
tudo o mais recomendado pela fórmula. Nesse sentido, chega 
a ser surpreendente como um fi lme elaborado não consegue 
acrescentar nada de interessante no plano narrativo. 

A ERA do gelo 4 luta para manter o ritmo dos blockbusters anteriores. Disponível em: 
<http://www.divirta-se.uai.com.br/html/sessao_8/2012/06/29/ficha_cinema/id_

sessao=8&id_noticia=54901/ficha_cinema.shtml>. Acesso em: 09 ago. 2012.
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A Era do Gelo 4
Sequências de tirar 

o fôlego, grandes 
lições de amizade e 
diversão garantida. A 
fórmula da animação 
mais fofa do cinema 
permanece a mesma. 
‘A Era do Gelo 4. 
Deriva Continental 3D’ 
traz de volta às telas o 
grupo de animais da Era glacial que foram agraciados pelo 
público há 10 anos, quando foram introduzidos ao mamute 
Manny, o tigre Diego e a amável preguiça Sid, que na tentativa 
de ajudar uma criança, acabaram protagonizando diversas 
situações engraçadas e cheias de aventura que entreteram 
um público que lhes é fi el até hoje. Tal marco acabou gerando 
mais duas continuações, as quais ganharam o reforço de 
personagens como a mamute Ellie e a fi lha Amora, agora uma 
adolescente, além da doninha Buck e dos gambás Crash e 
Eddie, sem contar o novato Louis. Desta vez, somos levados 
mais uma vez a este universo que poderia estar gasto, mas 
que ainda consegue entreter e divertir. 

CRÍTICA A era do gelo 4 — deriva continental 3D. Disponível em: <http://www.
portaldasnoticias.com/critica-a-era-do-gelo-4-deriva-continental-3d/>. Acesso em: 08 

ago. 2012.

a) Após a leitura, observem e discutam com o auxílio do 
professor a respeito das características de cada notícia. 
Registrem o que vocês observaram de semelhante e 
diferente entre elas.
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NOTÍCIA 1 NOTÍCIA 2

O QUE ELAS 
TÊM DE 
IGUAL?

O QUE 
TÊM DE 

DIFERENTE?

b) Você já assistiu ao fi lme? Qual sua opinião? Ele continua 
tão bom como os primeiros, ou não? Você concorda com 
a notícia 1 ou com a 2? Converse com o professor e os 
colegas!

Preste atenção nas orientações do professor para 
participar de uma roda de jornal. Leia uma notícia e 
comente-a com seus colegas. Depois ouça os comentários 
que seus colegas têm a fazer das notícias que eles leram!

16
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 Agora quem escreverá a notícia é você!

a) Imagine que você foi contratado por um jornal e precisa 
escrever uma notícia sobre algum acontecimento de sua 
escola.

b) Tente se lembrar de um fato interessante que 
aconteceu. Muitos fatos podem ser noticiados, como:

• uma atitude solidária entre alunos; 

• um evento ocorrido durante o ano;

• uma apresentação para os pais; 

• a apresentação fi nal de um 
projeto, etc.

c) Seu professor orientará o trabalho 
em grupo. Cada grupo terá a tarefa 
de noticiar um fato diferente. 

d) São muitas as tarefas de cada 
grupo. Atenção! 

• decidir qual fato será noticiado;

• escrever a notícia (que exigirá rascunho e revisão), 
lembrando de todas as partes que uma notícia escrita 
precisa ter: manchete/lead/olho/corpo;

• fotografar uma cena que ilustre o texto escrito, ou fazer 
um desenho sobre o que foi escrito, lembrando que esta 
imagem precisará conter uma legenda explicativa;

• expor a notícia no mural da escola.

17
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E por falar em escrever, você já aprendeu que é preciso 
escrever corretamente. Por isso, fi que atento e aprenda 
mais sobre a escrita das palavras! 

Aprenda o que pode acontecer com a letra g

a) Leia as listas de palavras:

general seguir galã geografi a

guache água guidão ginga

guerreiro golfi nho garfo giro

galáxia guloso gêmeo agulha

guerra Guto guardião gol

18

Dicas importantes para escrever e revisar seu texto:
Na elaboração de uma notícia, não podemos nos esquecer 

de informar:
• O que aconteceu (o fato);
• Com quem ocorreu;
• Quando ocorreu;
• Onde aconteceu;
• Por que ocorreu;
• Como ocorreu.
Lembre-se! Quem escreve a notícia não emite sua opinião 

sobre o fato ou acontecimento. Apenas informa.
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b)  Preste atenção na letra g. Separe as palavras da tabela 
anterior em três grupos:

GRUPO 1
Palavras que 

tenham as sílabas
ga / go / gu / gua

GRUPO 2
Palavras que 

tenham as sílabas
ge /gi

GRUPO 3
Palavras que 

tenham as sílabas
gue /gui
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c) Observe a tabela anterior e discuta com o professor e os 
colegas:

• Qual o som da letra g nos grupos 1 e 2? Eles são iguais?

• Qual o som da letra g nos grupos 2 e 3? Eles são iguais?

• As letras g e u no grupo 3, juntas, representam o mesmo 
som?

d) Fique esperto. Encontre na lista a seguir os erros das 
palavras, corrija-as e reescreva-as corretamente:

Identifi que o 
erro, circulando-o Reescreva a palavra corretamente

sege Segue

guelo

ága

éga

gualã

gitarra

guol

gardar

guirafa

gerreiro
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e) Complete as palavras a seguir com a sílaba correta. Use 
ge / gi ou gue /gui.

______l man____ira _____latina

______a _____ma ______ncho

_____gante _____rassol açou_____

______sso _____lete _______bi

_____ngado _____rreiro ______rme

f) Para esses casos, na hora de escrever não fi que na 
dúvida! Consulte sempre um dicionário. Lá além de 
consultar a escrita correta das palavras, você também 
consulta seus signifi cados. Com ajuda do professor, 
relembre como se faz!

• gi.rar: 1. Andar em círculo. 2. Circular. 3. Andar 
de um lado para o outro.

• Gi.ras.sol: Planta cujas fl ores se 
voltam para o sol.

• Gi.ra.tó.rio: Circulatório.

ROCHA, Ruth. Minidicionário da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Scipione, 2005. (Adaptado).
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Aprenda mais sobre a escrita correta das palavras!

Com que letra? c ou qu?

a) Leia, brinque e aprenda com o trava-línguas e discuta 
com o professor e os colegas sobre a escrita e os sons 
das sílabas:

Quico quer caqui. 
Que caqui que o Quico quer? 
O Quico quer qualquer caqui.
Cuidado com o que come Quico!

ORTOGRAFIA. Disponível em: <http://amigasdaedu.blogspot.com.br/search/label/
Ortografi a>. Acesso em: 30 jul. 2012. (Adaptado).

b) O que você percebeu em relação ao som das letras qu e 
c nestas palavras?

c) Que letras vêm depois do c?

d) E do qu?

e) Por que em algumas palavras se usa c e em outras qu 
para representar o mesmo som?

19

com o professor e os colegas sobre a escrita e os sons 

ORTOGRAFIA. Disponível em: <http://amigasdaedu.blogspot.com.br/search/label/
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Você sabia que algumas palavras da nossa língua são de 
origem africana?

MOQUECA - BATUQUE - MOLEQUE - QUILOMBO - QUIABO - 
QUITANDA - QUINDIM - QUITUTE

a) Você já deve conhecer muitas destas palavras. Quais? 
Converse com o professor e os colegas sobre os seus 
signifi cados.

b) Observe com que letras se representa os sons das 
sílabas destacadas. Na língua portuguesa, poderíamos 
representar esse som com outras letras? Por quê?

Vamos ver se você está fi cando bom nisso? Seu professor 
ditará um pequeno texto e algumas palavras. Para escrevê-
las corretamente, pense bem! Lembre-se do que você 
aprendeu sobre a escrita de palavras com c ou qu. Depois, 
preste atenção na conferência que o professor o orientará 
a fazer e tire suas dúvidas. Aproveite para treinar a letra 
cursiva, mas cuidado com o traçado correto.

20

21

Trava-língua:
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Lista de palavras:

Siga as orientações do professor e construa, com ajuda dos 
colegas, aqueles famosos cartazes com as palavras que você 
não pode mais errar na hora da escrita.

22

Leia Mais!
Na Folhinha de São Paulo, um suplemento semanal do Jornal 
Folha de S.Paulo destinado ao público infantil, sempre 
encontramos boas indicações literárias. Veja a que foi 
publicada em 14/07/2012, e os comentários realizados pelo 
jornalista que fez a matéria:
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SILVA, Fernando de Barros e. Escrever poesia é como jogar bola. Folha on-line, 
São Paulo, 14 jul. 2012. Folhinha. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/

folhinha/1069160-aos-93-anos-tatiana-belinky-responde-a-perguntas-surpreendentes.
shtml>. Acesso em: 09 ago. 2012.
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Marque um x na alternativa correta.

Um texto que possui quatro partes, de� nidas como manchete, lead, olho 
e corpo, é:

A (  ) um conto.

B (  ) uma notícia.

C (  ) uma receita.

D (  ) uma piada.

Uma notícia serve para:

A (  ) encantar ou emocionar o leitor devido as suas rimas e 
brincadeiras com as palavras.

B (  ) informar o leitor de jornais e ou revistas com detalhes e 
aprofundamento sobre o assunto ou tema.

C (  ) informar brevemente um fato ou acontecimento do mundo.

D (  ) ensinar passo a passo como se faz algo.

Assinale a alternativa em que todas as palavras da sequência estão 
escritas corretamente:

A (  ) porque - guema - água

B (  ) guarda - aguardar - égua

C (  ) Guto - Guilherme - gardanapo 

D (  ) amiguo - guarganta - guanso

e corpo, é:

Assinale a alternativa em que todas as palavras da sequência estão 
escritas corretamente:

Pense e 
Responda



Matemática
3.º Ano | 4.º Bimestre
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Leia o texto “Recado de fantasma” no 
Caderno de Leitura.

Converse com os colegas e o professor 
sobre outras histórias de fantasmas que 
envolvem a matemática.

Será que fantasmas conhecem 
matemática? 

A matemática também está presente em 
nossa imaginação? Como?

sobre outras histórias de fantasmas que 

matemática? 

nossa imaginação? Como?

fantasia!
A matemática no mundo da

Roda de
Conversa
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Leia o texto e registre 4 situações que envolvem a 
matemática.

Se estivéssemos no ano de 2012, e o fato narrado no 
texto tivesse ocorrido há três anos, em que ano ele teria 
acontecido?

O menino estava montando um quebra-cabeça de 500 
peças. Ele já colocou 237 peças. Quantas peças ainda 
faltam para completar? 

1

2

3

Fantasminhas camaradas 
também sabem matemática? Ah! 
Não quero saber dessa confusão! 
Deve ser imaginação!!!

Fantasminhas camaradas 
também sabem matemática? Ah! 
Não quero saber dessa confusão! 
Deve ser imaginação!!!Hora do

desafi o
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a) A biblioteca do bairro tem 4 andares, na fachada vemos 
que há 5 janelas por andar. Quantas janelas há no 
edifício?

Na biblioteca, Beth e o irmão consultaram dúzias de livros 
que tratavam de fatos sobre aparições.

a) Beth consultou 3 dúzias de livros. Portanto, ela 
consultou ______________ livros.

b) O irmão consultou 5 dúzias de livros. Ele consultou, 
então ______________ livros.

c) Os dois juntos consultaram ______________ dúzias, isto 
é ______________ livros.

Roberto e Beth precisam colocar esses livros em pacotes de 
meia dúzia cada um. Quantos pacotes ela fará?

4

5



62

Gilberto foi o 95º vizinho a alertar sobre os fantasmas do 
sobrado. Continue a numeração pela ordem e descubra 
quantos vizinhos comentaram sobre o sobrado mal- 
-assombrado.

Para esquecer essa história de fantasmas, Roberto resolveu 
juntar a galera da rua para realizar outras brincadeiras. 
Inventaram o jogo de números, que está no Material de 
Encarte. 

a) Recorte as fi chas do encarte, forme grupo com 
mais 3 colegas e sigam as instruções do professor.

b) Coloque as fi chas no ábaco de papel e registre na tabela 
1 os números que você conseguiu formar. 

c) Registre na tabela 2 o nome do vencedor de cada 
rodada.

UM C D U

6

7

Material de 
Encarte

1

Gilberto
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Tabela 1— Número que você formou.

1.ª rodada 2.ª rodada 3.ª rodada 4.ª rodada 5.ª rodada

Tabela 2 — Nome do vencedor de cada rodada.

1.ª rodada 2.ª rodada 3.ª rodada 4.ª rodada 5.ª rodada

a) Quem foi o vencedor do jogo?

b) Qual o maior número que você formou? 

c) Qual o menor número que você formou? 

d) Qual a diferença entre esses números? 

e) Quais desses números estão entre 3 000 e 6 000?
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f) Coloque em ordem decrescente os números que você formou.

g) Registre o maior número que você formou e decomponha 
em ordens e classes. Faça as indicações correspondentes 
a cada ordem utilizando fl echas. 

___ ___ ___ ___

 

4.ª ordem:  _____________________________(UM)

3.ª ordem:  ______________________________ (C)

2.ª ordem:  ______________________________ (D)

1.ª ordem:  ______________________________ (U)

h) Registre o menor número que você formou e faça a 
decomposição pelo valor posicional de cada algarismo.

___ ___ ___ ___ = ______ + ______ + ______ + ______

i) Registre um número que a equipe formou e que se 
encontra entre 2 000 e 3 000. Faça a decomposição.

___ ___ ___ ___ = ______ x 1 000 + ______ x 100 + ______ 
x 10 + ______ x 1 

UM C D U
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Faça uma pesquisa com amigos, vizinhos e familiares, para 
saber o que lhes provoca medo. Traga as informações para 
a sala de aula e socialize com os colegas. Com a ajuda do 
professor, organize uma tabela e monte um gráfi co em seu 
caderno. Não se esqueça da legenda. Para organizar as 
informações, utilize a tabela A. 

pessoas

medos

Na biblioteca, Beth e Roberto encontraram livros que 
marcavam os volumes com uma numeração diferente.

Beth descobriu que esses números foram criados pelos 
romanos. Eles usavam letras maiúsculas, como I, V, X, L, C, no 

sistema de numeração que criaram. 
Observe a sequência numérica criada pelos romanos:

8

9
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SISTEMA DE NUMERAÇÃO ROMANO

   Veja os símbolos usados no sistema de numeração romano:

I V X D

 Observe agora algumas regras desse sistema:
1.   Símbolos que podem ser repetidos até 3 vezes.

I   -   1
X  -  10
C  - 100

2.   Símbolos que não podem ser repetidos
V  -    5
L  -   50
D  - 500

3.   Quando um ou mais símbolos são colocados à direta de outro de 
maior valor, são adicionados a ele:

XII  -  10 + 2 = 12
LX  -  50 + 10 = 60
CLIII  - 100 + 50 + 3 = 153

4.   Os símbolos I, X e C, quando colocados à esquerda de outro de 
maior valor, são subtraídos dele.

IV  - 5 – 1 = 4
XC  - 100 – 10 = 90
CD  - 500 – 100 = 400

a) Escreva, em números romanos, o dia de hoje.

b) Represente o dia de seu aniversário com números 
romanos.
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A turma que mora na rua do sobrado assombrado reuniu-se 
para enfeitá-la para o Dia das Crianças. Analise a quantidade 
de bandeirinhas que cada criança confeccionou:

Criança Quantidade de 
bandeirinhas

Beth 58

Roberto 73

Patrícia 45

Rômulo 82

Mirian 37

a) Quantas bandeirinhas fi zeram ao todo?

b) Quantas bandeirinhas Rômulo fez a mais que Mirian?

c) Ao colocar as bandeirinhas na rua, 29 delas se rasgaram. 
Quantas bandeirinhas foram usadas para enfeitar a rua?

d) Quantas bandeirinhas os meninos confeccionaram? E as 
meninas? Quem confeccionou mais? Quanto a mais?

10
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No Dia das Crianças, Beth propôs um desafi o com a batalha 
da tabuada. Prepare-se para esse desafi o. A tabuada do 
2 ao 5 você já sabe. Agora, descubra os resultados da 
tabuada do 6. 

a) E se a mãe de Beth tivesse colocado 7 balinhas em cada 
pacotinho, de quantas balas precisaria? Represente no 
papel quadriculado.

b) O pai de Rômulo comprou docinhos para alegrar a turma 
da rua. Preparou bandejinhas com 8 docinhos de coco 
em cada uma. Complete a tabela com a quantidade de 
docinhos que terão nessas bandejas.

Número 
de 

bandejas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número 
de 

docinhos

c) Siga o exemplo e represente no papel quadriculado, 
completando a sequência até o 10.

1 x 8 = 8

8 + 8 = 2 x 8 = ____

11

6 ou 1 x 6 = 6

6 + 6 ou
2 x 6 = 12
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8 + 8 + 8 = 3 x 8 = ____

8 + 8 + 8 + 8 = 4 x 8 = ____

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 5 x 8 = ____

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 6 x 8 = ____

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 7 x 8 = ____

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 x 8 = ____

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 9 x 8 = ____

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 10 x 8 = ____

d) O pai de Rômulo comprou um jogo de dominó para cada 
criança e pagou R$ 9,00 cada jogo. Complete a tabela e 
descubra quanto ele gastou. 

Número 
de jogos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quanto 
gastou

e) Como o pai de Rômulo juntou as cédulas e moedas para 
pagar a conta? Desenhe demonstrando no seu caderno.

f) Se o pai de Rômulo tivesse comprado somente 6 jogos, 
quanto gastaria?
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g) De quanto seria o troco se pagasse com duas notas de
R$ 50,00? Desenhe demonstrando no seu caderno.

Você conhece a Tábua de Pitágoras? Com a ajuda do seu 
professor, desenvolva procedimentos para completá-la 
coletivamente, a partir da descoberta das regularidades. 
Preste atenção nas orientações do professor.

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12
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Roberto ganhou R$ 54,00 da madrinha no Dia das Crianças. 
Ele quer repartir essa quantia em 3 partes iguais. Demonstre, 
em seu caderno, como poderá fazer esse cálculo, usando o 
processo longo da divisão.

a) Demonstre com cédulas e moedas como Roberto fez a 
divisão do dinheiro.

Depois de memorizar algumas tabuadas, é hora de pô-
las em prática. Então, organizem-se em trios, leiam as 
instruções do jogo carta na testa e divirtam-se!

Material: um baralho com cartas do ás ao dez ou até onde 
a classe tenha memorizado a tabuada.

Desenvolvimento: 

1. Dois jogadores fi cam sentados frente a frente e o 
terceiro — o juiz — fi ca sentado de modo que possa ver 
os dois. 

2. Os dois jogadores recebem um conjunto de cartas, 
porém, devem deixá-las viradas para baixo, na sua 
frente.

13

14
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3. Ambos viram a primeira carta de seu monte, sem 
olhar, colocam-na na testa, de forma que, tanto seu 
oponente, quanto o juiz, possam vê-la.

4. O juiz então diz o resultado da multiplicação dos dois 
valores.

5. Cada um dos competidores deve tentar descobrir qual 
é a carta que tem na testa. Aquele que descobrir 
primeiro, ganha 5 (cinco) pontos.

6. Joguem cinco rodadas com essa mesma formação e 
depois outras tantas com mudança de função de cada 
um no trio, até que todos tenham desempenhado a 
função do juiz. 

Você irá receber do professor uma folha de papel 
quadriculado e terá o seguinte desafi o:

a) Ana saiu de casa com R$ 16,00. Ao chegar à escola, 
resolveu fazer um lanche e gastou 1

4
 dos seus R$ 16,00. 

Que valor gastou no seu lanche?

b) O professor de Educação Física de uma turma de 30 
alunos resolveu pesquisar a preferência de esporte com 
bola de cada aluno. A regra que impôs ao fazer a sua 
pesquisa era que cada aluno só poderia escolher um 
esporte. Chegando ao seguinte resultado:

15
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• 1
2

 dos alunos gostavam de futebol. Quantos alunos 

escolheram futebol?

• 1
3

 dos alunos gostavam de voleibol. Quantos alunos 

escolheram voleibol?

• 1
6

 dos alunos gostavam de basquetebol. Quantos alunos 

escolheram basquetebol?

c) Sessenta minutos correspondem a 1 hora. Quantos 
minutos correspondem a:

• 1
2

 de uma hora?

• 1
6

 de uma hora?
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• 4
6

 de uma hora?

d) Uma loja possuía 32 aparelhos de som no estoque, o 

gerente resolveu fazer uma promoção. Maria vendeu 
1
2

 dos aparelhos de som e Lucas vendeu 1
4

. Calcule 

quantos aparelhos vendeu cada um? Qual funcionário 

vendeu mais aparelhos?
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Pense e 
Responda

Assinale a alternativa correta.

Camila comprou 3 revistinhas e pagou R$ 8,00 cada uma. Camila gastou 
ao todo:

A (  ) R$ 25,00.

B (  ) R$ 24,00.

C (  ) R$ 20,00.

D (  ) R$ 18,00.

Eduardo repartiu 72 � gurinhas entre 6 amigos. Cada um � cou com:

A (  ) 4 � gurinhas.

B (  ) 10 � gurinha.

C (  ) 12 � gurinhas.

D (  ) 9 � gurinhas.

ao todo:
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Como podemos organizar o tempo 
para realizar tudo que queremos ou que 
precisamos?

Quais as atividades que você gosta de 
fazer aos domingos? Como você se organiza 
para ter tempo de fazer essas coisas?

para realizar tudo que queremos ou que 

fazer aos domingos? Como você se organiza 

tempo
tudo?

Será que há

para

Roda de
Conversa
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Anualmente, é organizado um Calendário de Eventos 
do Turismo, em Indaiatuba. Veja alguns dos eventos 
realizados em 2010:

1

Cedo ou tarde, ontem, 
hoje ou amanhã, e... 
Muitas coisas ao mesmo 
tempo. Como ter tempo 
para tudo?!

Cedo ou tarde, ontem, 
hoje ou amanhã, e... 
Muitas coisas ao mesmo 
tempo. Como ter tempo 
para tudo?!

Hora do
desafi o

FEVEREIRO
02/02 — Festa da 
Padroeira
Local: Praça da Igreja 
Nossa Senhora da 
Candelária

14, 15 e 16/02 — Carnaval
Desfi le das Escolas de 
Samba

MARÇO
20/03 — Show de 
Chitãozinho e Xororó
Local: Parque Ecológico

27/03 — Festa do Chopp
Local: CONI

ABRIL
14/04 — 122.º aniversário 
de Fundação de Helvétia
  

MAIO
01/05 — 58.º Grande 
Prêmio Airton Senna: 
Corrida Cilística 1.º de 
Maio
Local: Parque Ecológico

Durante todo o mês — 
Maio Musical

JUNHO
05/06 — Dia Mundial do 
Meio Ambiente
Local: Parque Ecológico

JULHO
9, 10 e 11/07 — FENUI — 
Festa da Nações
Local: VIBER

10 a 18/07 — 14.º Passo 
de Arte
Local: CIAEI
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a) Quantos anos a Fundação Helvétia completou?

b) A Fundação Helvétia já completou um século? Em que 
ano esse fato ocorreu?

c) Um século corresponde a quantos anos?

AGOSTO
01/08 — Festa da Tradição
Local: Helvétia

SETEMBRO
07/09 — Desfi le Cívico
Local: Av. Eng.º Fábio 
Roberto Barnabé

Durante todo o mês — 
Setembro em Dança
Local: CIAEI

OUTUBRO
23/10 — IV Feira Literária 
da Rede Municipal de 
Ensino 
Local: Centro Esportivo do 
Trabalhador
Horário: das 9h às 13h

NOVEMBRO
20/11 — Missa Afro-
-Brasileira 
Local: CONI
 
Feira da Bondade

DEZEMBRO
09/12 — Aniversário de 
Indaiatuba 
  
Durante todo mês — Natal 
na Estação
Local: Museu da Estação 
Ferroviária
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d) Registre no relógio o horário de início e término da IV 
Feira Literária da Rede Municipal de Ensino.

e) Registre em seu caderno, separando em duas listas, 
as programações previstas para o 1.º semestre e as 
previstas para o 2.º semestre. 

f) Qual o mês que não apresentou nenhuma programação? 

Leia a placa das seções de cinema infantil para o domingo.2

CINEMA

Em Cartaz Horários
SHREK PARA SEMPRE 3D 10h / 14h20min / 16h15min
A PRINCESA E O SAPO 11h / 15h45min / 17h10min
TOY STORY 3 9h / 13h50min / 15h35min
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a) Que fi lme você escolheria para assistir? 

b) Em que horário? Registre no relógio.

c) Quais as outras opções de horário que você teria?
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Faça um levantamento dos fi lmes preferidos dos colegas 
de classe. Organize os dados em uma tabela. Faça o 
gráfi co correspondente com a legenda em seu caderno.

 

O pai de Marcelo trabalha num cinema da cidade há dois 
trimestres. 

a) Há quantos meses ele está trabalhando?

b) Pesquise o valor de um salário mínimo e registre.

c) Se o pai de Marcelo recebe um salário mínimo por mês, 
quanto recebeu no trimestre?

d) Marcelo trabalha há um ano no parque da cidade onde 
mora. Ele pretende tirar uma quinzena de férias. 
Quantos dias fi cará de férias?

e) Quantas semanas?  ________________________________

3

4
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f) Há quantos meses Marcelo trabalha nesse local?

g) Há quantos semestres?  _____________________________

Marcelo guarda na poupança R$ 50,00 por mês do salário 
que recebe. Quanto economizou em um ano, se o dinheiro 
rendeu R$ 52,00?

a) Marcelo quer comprar uma bicicleta. Ele já fez pesquisa 
de preços nas diversas lojas da cidade. A bicicleta que 
Marcelo pretende comprar custa R$ 304,00. Ele vai dar 
R$ 100,00 de entrada e pagará o restante em 6 vezes. 
De quanto será cada prestação?

b) Se Marcelo comprar a bicicleta em dezembro, em que 
mês pagará a última parcela?

5
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Camila não pôde ir ao cinema nem ao parque porque 
estava com gripe e muita tosse. O médico receitou um 
xarope. Observe na embalagem a quantidade de xarope 
que contém no frasco.

Você conhece esta medida?

ml é o símbolo usado para representar uma medida de 
capacidade – o mililitro. 

Usamos o litro para medir a capacidade de um recipiente, isto 
é, a quantidade de líquido que um recipiente pode conter. O 

símbolo utilizado para representar o litro é l.
O mililitro (ml) é a milésima parte do litro, ou seja, dividindo 

o litro em 1000 partes iguais, cada parte é 1 mililitro.
 1 litro = 1 000 mililitros.

6
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a) Se um frasco contém 100 ml, quantos frascos são 
necessários para completar um litro? Registre em seu 
caderno.

b) Camila deve tomar o xarope de 4 em 4 horas. Se ela 
tomou a primeira dose às 12h30min, liste os horários em 
que deverá tomar as próximas doses. 

c) O médico aconselhou Camila a 
tomar 2 litros de água por dia. 
Isso corresponde a quantos copos? 
Faça uma estimativa e registre.

d) Pegue uma embalagem de um 
litro e verifi que quantos copos 
são necessários para enchê-la. 
Demonstre com desenhos. Você 
acertou a estimativa?

e) Paulo encheu a embalagem de um litro com 4 copos. Ele 
usou copos de quantos ml?  _________________________
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f) Cada copo corresponde a que fração do litro?  _________

g) Tânia encheu a embalagem de um litro com 5 copos. Ela 
usou copos de quantos ml?

h) Cada copo corresponde a que fração do litro?  _________

Faça uma pesquisa de produtos que utilizam o litro e 
o mililitro como medidas e registre na tabela o que 
encontrou:

Produto Capacidade em litros

7

86
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Pense e 
Responda

Assinale a alternativa correta.

250 ml correspondem a:

A (  ) meio litro.

B (  ) um litro.

C (  ) ¼ de litro.

D (  ) 2 litros.

90 minutos correspondem a:

A (  ) 1 h e meia.

B (  ) 9 h.

C (  ) 1h9min. 

D (  ) meia hora.
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Certamente você conhece estas bandeiras.

Que formas você identi� ca nelas?

É possível criar uma bandeira sem utilizar 
formas? Como você faria?formas? Como você faria?

Formas,
símbolos e representações

Roda de
Conversa
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A bandeira do Brasil é formada pela união de algumas 
formas. Identifi que as formas planas que compõem-na.

1

As formas estão em todo 
lugar, e quando são usadas 
nos símbolos têm uma 
história para contar!

As formas estão em todo 
lugar, e quando são usadas 
nos símbolos têm uma 
história para contar!Hora do

desafi o
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a) O que há de semelhante entre estas formas? Registre.

 

b) Quais as diferenças entre estas formas?

c) Quais os sólidos geométricos você conhece, que 
correspondem às formas planas da bandeira do Brasil? 
Desenhe.
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d) Compare a bandeira do Brasil com a bandeira do Estado 
de São Paulo. Existem formas semelhantes nas duas 
bandeiras? Quais? Desenhe e registre o nome de cada 
uma. 

Você conhece estes símbolos?2
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a) O que eles representam?

b) Que formas você identifi ca nestes símbolos? Desenhe e 
nomeie-as.

c) Vamos ver se você conhece os nomes de algumas 
representações de sólidos geométricos?



94

Sérgio fez uma pesquisa com os alunos do 3.º ano, verifi cando 
para qual time torcem. Leia as informações no gráfi co.

3

Times

To
rc

ed
or

es

Corinthians
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Juventus Portuguesa Palmeiras Santos São Paulo Primavera
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a) Organize uma tabela lendo os dados do gráfi co.

Clubes

Torcedores

b) Qual o clube que tem mais torcedores?

c) Qual é a diferença do número de torcedores entre o 
clube que tem a maior e o que tem a menor torcida?

d) Quantos alunos foram entrevistados? 

e) Por que o Primavera tem o maior número de torcedores? 
De que município é esse time?

f) Utilizando recortes, colagens, desenhos, represente a 
bandeira do seu time preferido numa folha de papel 
sulfi te.
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g) Descreva as formas que você utilizou para representar a 
bandeira do seu time e desenhe-as.

Bandeira do time Formas

Ao andarmos pela cidade, observando prédios, casas e 
monumentos, visualizamos inúmeras construções com 
formas geométricas planas e espaciais. Os arquitetos 
são os responsáveis por essas obras. Brasília é um 
exemplo de cidade edifi cada com modelos e formas 

4
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geométricas dotados de imaginação, beleza e ousadia. 
Represente as imagens das fotos, desenhando-as com as 
formas geométricas que você vê.

M
. 

Ca
va

lc
an

ti
/F

lic
kr

St
el

a 
Bo

rg
es

/F
lic

kr
Al

ex
Sv

en
/F

lic
kr

Congresso Nacional — Brasília/DF

Centro Cultural Oscar Niemeyer — Goiânia/GO

Museu de Arte Contemporânea — Niterói/RJ



98

Brasília Goiânia Rio de Janeiro

Observe o objeto que o seu professor trouxe para a sala 
de aula. Você poderá desenhá-lo de diferentes pontos de 
vista.

5
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a) Desenhe-o de acordo com as instruções:

Visto de frente

Visto de lado
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Visto de cima

Visto de trás



101

[S
.I

.]
/A

ce
rv

o 
da

 E
di

to
ra

Lu
is

 B
or

ge
s 

Al
ve

s/
Fl

ic
kr

Observe as torres que compõem o Congresso Nacional.

a) Podemos dizer que estas torres são simétricas.

Encontramos na natureza alguns objetos e construções que 
parecem ter metades iguais, como você pode observar nas 

imagens.

 O fato de podermos dividir estas imagens em duas partes 
iguais, que se sobrepõem ao serem dobradas, é conhecido 

como SIMETRIA.
A linha ou dobra que divide esta imagem é chamada de eixo 

de simetria.
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a) Observe as construções da cidade de Indaiatuba e liste 
aquelas que são simétricas.

b) Você também pode criar fi guras simétricas usando 
recortes.

  Dobre uma folha de papel ao meio. 

  Usando lápis, faça um desenho partindo da dobra 
   sobre uma das metades.

  Recorte, abra a folha e pinte sua obra. Atenção: não 
   corte na dobra.

Você pode compor fi guras simétricas utilizando a malha 
quadriculada. Observe e faça a imagem simétrica.

7
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a) Agora, represente a mesma fi gura na malha quadriculada 
abaixo.

b) O que aconteceu com a imagem representada na 
segunda malha?

c) Por que ocorreu esse fato? 
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Assinale a alternativa correta.

Na bandeira brasileira observamos:

A (  ) 2 quadriláteros e um círculo.

B (  ) 2 cubos e uma esfera.

C (  ) 2 retângulos e um cilindro.

D (  ) 2 trapézios e uma esfera.

As bandeiras, em sua maioria, têm a forma de:

A (  ) círculo.

B (  ) triângulo.

C (  ) quadrado.

D (  ) retângulo.

Na bandeira brasileira observamos:

As bandeiras, em sua maioria, têm a forma de:

Pense e 
Responda



105

Ciências
3.º Ano | 4.º Bimestre
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DA VINCI, Leonardo. Homem Vitruviano. 1492. Caneta, tinta, guache e ponta de metal sobre 
papel, 34,3 cm x 24,5 cm. Galeria da Academia, Veneza.
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Faça um desenho de si mesmo, como se 
fosse uma fotogra� a de corpo inteiro.

Ouça as explicações do professor para 
realizar uma brincadeira.

fosse uma fotogra� a de corpo inteiro.

realizar uma brincadeira.

Nosso corpo
é incrível!

Roda de
Conversa
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São bilhões em todo o mundo, no 
entanto, nenhum igual a você. Que 
capricho da natureza em esbanjar tanta 
criatividade! Entre bilhões, cada um 
com a sua identidade!

Forme um grupo para discutir as seguintes questões. Anote 
em seu caderno.

a) Todas as pessoas são iguais?

b) As pessoas têm entre si características semelhantes? 
Quais são estas características? 

c) Em quais características as pessoas podem ser 
diferentes?

Nomeie e registre no desenho abaixo as partes do corpo 
indicadas.

1

2

São bilhões em todo o mundo, no 
entanto, nenhum igual a você. Que 
capricho da natureza em esbanjar tanta 
criatividade! Entre bilhões, cada um 
com a sua identidade!

Hora do
desafi o
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Você sabia que...

• que a cabeça é formada pelo crânio e pela face e que o 
crânio é uma estrutura óssea? Que uma das funções do 
crânio é proteger o cérebro?

• que os membros são divididos em superiores e 
inferiores? E que os braços, antebraços e as mãos 
fazem parte dos membros superiores? Enquanto as 
coxas, as pernas e os pés fazem parte dos membros 
inferiores?

Recorte de revistas e jornais imagens de diferentes 
pessoas. Monte  um mural, identifi cando as principais 
partes do corpo em cada imagem.

Recorte de revistas e jornais imagens que representem 
atividades que o ser humano pode realizar com: 

a) Os membros superiores.

b) Os membros inferiores.

Procure no dicionário o signifi cado da palavra saúde. 
Registre em seu caderno.

Saiba mais...

A saúde é condicionada por fatores de várias ordens: 
físicos, psíquicos e sociais. A falta de um ou mais desses 
condicionantes da saúde pode ferir o equilíbrio e, como 

consequência, o corpo adoece.

3

4

5
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a) Discuta com o professor e os colegas sobre as atitudes 
que devem ser tomadas pelos seres humanos para se ter 
boa saúde. Liste-as a seguir:

Observe as imagens e escreva em seu caderno o que as 
pessoas estão fazendo.

6

1

3

2

4
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Observe as imagens na atividade anterior e converse com 
os colegas e o professor sobre as seguintes questões:

a) Quais partes do corpo estão sendo movimentadas na 
imagem 1?

b) Os ossos do nosso corpo podem auxiliar os movimentos. 
Mas será que eles agem sozinhos? Quem mais auxilia nos 
movimentos?

c)  Em sua opinião, quais são os membros que mais se 
movimentam quando as crianças realizam as atividades 
da imagem 4? 

Escreva certo ou errado em relação à postura das pessoas 
nessas imagens.

7

8
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Pense e 
Responda

Assinale a alternativa correta.

As características comuns ao corpo humano são:

A (  ) olhos verdes, cabelos castanhos e longos.

B (  ) cabeça, tronco e membros.

C (  ) baixa estatura, média estatura.

D (  ) boca, nariz pequeno e olhos grandes.

Faz parte da saúde do corpo:

A (  ) sentar-se sem cuidar da postura.

B (  ) não fazer aquecimento dos músculos antes de praticar esportes.

C (  ) não movimentar o corpo.

D ( ) sentar-se confortavelmente, com as costas retas. 

Para realizar os movimentos do corpo nós precisamos:

A ( ) Somente dos ossos.

B ( ) Da cabeça.

C ( ) Dos ossos, dos músculos e das articulações.

D ( ) Somente os músculos.

As características comuns ao corpo humano são:
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História
3.º Ano | 4.º Bimestre
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Observando as duas imagens, do 
presente e do passado, é possível identi� car 
semelhanças? Quais?

Lendo o texto, o que você identi� ca 
como permanência da cultura quilombola nos 
costumes atuais?

Na região onde você mora existem 
hábitos e costumes provenientes da população 
quilombola? Quais?

presente e do passado, é possível identi� car 

como permanência da cultura quilombola nos 

hábitos e costumes provenientes da população 

De onde vêm nossas

tradições?

Roda de
Conversa
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Pizza, espaguete, macarronada e 
feijoada. Samba, capoeira e valsas 
a noite inteira. Muitos povos, festas 
e tradições contam a história de 
diferentes nações.

Observe as imagens da abertura da unidade e leia o texto 
a seguir.

Festa de Jongo no Quilombo São José, 
Valença, RJ

Festa de Jongo em homenagem aos Pretos-velhos

O Quilombo São José é uma comunidade de 200 negros 
da mesma família que preservam o jongo, dança de roda 
considerada uma das origens do samba, trazida de Angola para 
a Região Sudeste do Brasil-Colônia pelos escravizados.

Essa família permanece há 150 anos na mesma terra, 
mantendo ricas tradições, como o jongo, a umbanda, o 
calango, o terço de São Gonçalo, a medicina natural, rezas e 
benzeduras, a agricultura familiar, entre outras.

Até 4 anos atrás, a comunidade não possuía luz elétrica, 
vivendo em semi-isolamento. A fl oresta, as casas de barro com 
telhados de palha, o candeeiro, o ferro à brasa e o fogão à 
lenha ainda fazem parte do cotidiano.

FESTA de Jongo no quilombo São José. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/
agenda/festa-de-jongo-no-quilombo-sao-jose-valenca-rj-16-de-maio-de-2009>. Acesso em: 

10 jul. 2010. (Adaptado).

a) Faça uma lista, em seu caderno, com os nomes dos 
colegas de classe, e ao lado registre qual a origem ou 
origens dos familiares desses colegas.

1

Pizza, espaguete, macarronada e 
feijoada. Samba, capoeira e valsas 
a noite inteira. Muitos povos, festas 
e tradições contam a história de 
diferentes nações.

Hora do
desafi o
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b) Pesquise com seus familiares quais hábitos e costumes a 
família ainda mantém como herança dos antepassados.

c) Socializem as informações na sala de aula, e liste, em 
seu caderno, as festas e comemorações existentes na 
cidade de Indaiatuba que permanecem como herança 
dos antepassados.

d) Com a ajuda do professor localize, em Matemática, o 
calendário com as principais festividades do município 
no ano de 2010. Escreva duas de sua escolha, a seguir.

Janeiro Fevereiro Março

Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro

Outubro Novembro Dezembro
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e) Forme dupla com um colega. Escolham uma festividade 
e descrevam-na em seu caderno. Qual a fi nalidade da 
festa, origem, características, programação, etc.

Leia o texto e identifi que as infl uências dessa cultura na 
vida da cidade onde você mora.

A mais autêntica festa gastronômica e 
folclórica de Indaiatuba e região!

Na edição de 2010, a FENUI fez homenagem especial 
aos italianos. Os imigrantes italianos que desde sua chegada 
ao Brasil, em 1870, contribuíram imensamente com o 
desenvolvimento da nossa nação. Entre as inúmeras contribuições 
italianas à cultura brasileira podemos citar o uso do “tchau” 
(ciao), pratos que foram incorporados na mesa do brasileiro, 
como: pizza, espaguete e o hábito de comer panetone no 
Natal, novas palavras (paura, polenta, etc.), o enraizamento do 
catolicismo, dentre centenas de outras coisas.

A MAIS autêntica festa gastronômica e folclórica de Indaiatuba e região. Disponível em: 
<http://www.fenui.com.br/>. Acesso em: 10 jul. 2010.

a) Destaque no texto o ano em que os italianos chegaram 
ao Brasil.

b) Com a ajuda do professor, construa uma linha do tempo, 
registrando de 20 em 20 anos, desde a chegada dos 
italianos ao Brasil até os dias atuais.

Italianos no Brasil

2

1870 2010
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c) Registre, em seu caderno, uma linha do tempo da sua 
vida, com os fatos importantes para você e sua família. 
Aproveite e faça um desenho com os fatos que você 
considera marcantes.

d) A FENUI já homenageou outras etnias em suas festas? 
Quais? Por que prestou essa homenagem? Registre em 
seu caderno.

Saiba mais!

Entre 1870 e 1880, uma grande leva de imigrantes 
europeus, como suíços, alemães e italianos, veio para a 
região de Indaiatuba, aumentando consideravelmente a 
populaçao local. A maior parte dos imigrantes morava nas 
regiões rurais, plantando em pequenas escalas, enfrentando 
difi culdades com o transporte e o comércio. Não se 
observava desenvolvimento marcante, exceto nas grandes 
fazendas de cultivo de café.

Mas o aumento populacional e o crescimento paralelo 
da economia resultaram na aprovação, pela Assembleia 
Provincial, da Lei n. 12, de 24 de março de 1859, da 
elevação do povoado de Indaiatuba à categoria de vila, 
adquirindo autonomia política. Em 19 de dezembro de 
1906, pelo Decreto Estadual n. 1038, a Vila foi elevada à 
categoria de Cidade.

3
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a) A cidade guarda sua história nas atividades culturais, 
como nas festas tradicionais, nos objetos, nas 
construções, nos museus.

b) Você está vendo a imagem da Vila Kostka, em Itaici, 
no município de Indaiatuba. Você conhece este local? 
Com a ajuda do professor faça uma pesquisa sobre a 
importância deste local para a cidade. Registre em seu 
caderno.

c) Observe as imagens na página seguinte. O que há de 
semelhante entre elas?

d) Você identifi ca esse local? O que essa igreja representa 
para o município de Indaiatuba? Pesquise e registre em 
seu caderno.
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A imagem abaixo é do sino da cadeia de Indaiatuba. Por 
muito tempo o sino da cadeia fi cou preso à própria vida 
da cidade. Pesquise sobre esse fato e, com a ajuda do 
professor, produza um texto relatando a história do sino da 
cadeia. Registre em seu caderno.

4
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Croqui da fachada da Igreja Matriz de 
Indaiatuba, antes das reformas que mudaram 
por completo suas linhas arquitetônicas. 
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Leia o anúncio de uma página da internet e discuta com o 
professor e os colegas.

a) Qual a fi nalidade da Fundação Pró-Memória de Indaiatuba? 

b) O que esta instituição oferece à população do município?

5
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c) Liste outros monumentos existentes e que também 
façam parte da história de sua cidade.

Existia Carnaval em Indaiatuba antigamente? Observe o 
que as imagens revelam.

6
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Carnaval em Indaiatuba — 1936.
As crianças indaiatubanas com 
fantasias carnavalescas, da 
esquerda para direita:
• Anaida Quinteiro (Peres Canovas);
• Álvaro Estevam de Araújo;
• Donato de Almeida.
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a) Descreva o Carnaval de Indaiatuba atualmente. Registre 
em seu caderno.

b) Compare com as imagens dos tempos antigos. Aponte o 
que permanece e o que mudou com o passar do tempo.

Leia o texto sobre uma das maiores festas da humanidade.

É uma tradição nos países cristãos festejarem o Natal. As 
pessoas montam árvores de Natal para decorar casas e outros 
ambientes. 

Acredita-se que esta tradição começou em 1530, na 
Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto 
caminhava pela fl oresta, Lutero fi cou impressionado com a 
beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu 
ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com 
galhos de árvore em sua casa. Além das estrelas, algodão e 
outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus 
familiares a bela cena que havia presenciado na fl oresta.

Esta tradição foi trazida para o continente americano 
por alguns alemães, que vieram morar na América durante o 
período colonial. No Brasil, país de maioria cristã, as árvores 
de Natal estão presentes em diversos lugares, pois, além de 
decorar, simbolizam alegria, paz e esperança.

HISTÓRIA do Natal. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/historiadonatal.htm>. 
Acesso em: 16 ago. 2012.

7
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a) Na imagem, você vê a árvore de Natal na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, no Rio de Janeiro.
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b) Como a sua cidade festeja o Natal? Demonstre com 
desenhos nos quadrinhos a seguir.
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c) Sua família comemora o Natal? Se a sua família mantém 
essa tradição, relate para os colegas o que acontece 
antes, durante e depois da festa. 

d) Se sua família não comemora, explique para a turma por 
que e ouça-os para saber como é na casa deles.
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Pense e 
Responda

Marque x na alternativa correta.

Uma cidade guarda sua história:

A (  ) nas festas tradicionais, nos objetos, nas construções, nos 
   museus.

B (  ) no lixo das ruas, nos rios poluídos. 

C (  ) nos prédios modernos e avenidas.

D (  ) nas praças, parques e jardins.

A região de Indaiatuba foi povoada por:

A ( ) americanos e russos.

B (  ) mexicanos e paraguaios.

C (  ) suíços, alemães e italianos.

D ( ) nordestinos e argentinos.

A região de Indaiatuba foi povoada por:



Geografi a
3.º Ano | 4.º Bimestre
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Quando falamos de área ou distância, 
esse espaço pode ser representado de 
diferentes maneiras. Como você faria para 
representar o espaço onde � ca a sua cidade?

Você conhece ou já viu algum material 
que representa o espaço onde vivemos? Qual?

Para que usamos os materiais de 
representação do espaço?

esse espaço pode ser representado de 

que representa o espaço onde vivemos? Qual?

representação do espaço?

Relações entre

natureza e
sociedade

Roda de
Conversa
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De onde vêm o perfume das � ores e os 
pássaros com muitas cores? O homem e 
seus inventos, a água e o alimento? É da 
natureza generosa que tudo dá e nada 
cobra. Mas a sociedade não entende e... 
agride, destrói o que é de toda gente.

Observe esta foto aérea.1

De onde vêm o perfume das � ores e os 
pássaros com muitas cores? O homem e 
seus inventos, a água e o alimento? É da 
natureza generosa que tudo dá e nada 
cobra. Mas a sociedade não entende e... 
agride, destrói o que é de toda gente.

Hora do
desafi o
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a) A cidade de Indaiatuba, localizada no Estado de São 
Paulo, também pode ser representada por meio de 
uma planta. Localize, na planta, o mesmo ponto de 
referência assinalado na foto.

Observe o mapa do município que o professor trouxe.

a) Em dupla, procurem o bairro onde está localizada sua 
escola. Este será seu ponto de referência.
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b) Agora, localizem a rua onde fi ca a escola.

Localize algumas avenidas da cidade de Indaiatuba. 
Escreva o nome delas.

a) Localize o córrego que passa pela cidade.

b) Escreva o nome de algumas ruas por onde passa este 
córrego.

3
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Desenhe a rua da escola, como quem a vê de cima, com as 
ruas vizinhas e construções. Crie uma legenda explicativa.

4
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Veja agora o modelo de desenho de uma casa com móveis 
desenhados, ambos vistos de cima. 

a) Agora é a sua vez. Em uma folha sulfi te desenhe a planta 
de sua casa, da forma como ela é dividida. Crie a sua 
legenda explicativa.

5
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Você já ouviu alguma destas expressões?

“O dia está quente!”

“O ar está pesado!” 

“O tempo não está bom para ir à praia.”

“Amanheceu com muita neblina!”

“A temperatura está caindo!”

“O céu está nublado!”

“O vento está forte!”

a) Observe o mapa do Brasil a seguir, e relacione estas 
expressões com o que mostra a legenda.

6
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b) Com base na legenda do mapa do Brasil, observe o clima 
de Indaiatuba durante o período de quinze dias. Depois,  
com ajuda do professor e dos colegas, escreva uma 
notícia a respeito disso para a população Indaiatubana.

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Data:
____/____

Em grupo, leiam e selecionem reportagens, notícias, 
artigos e editoriais sobre problemas que envolvem 
relações humanas com a natureza, como enchentes, 
desmoronamentos, vendavais, etc. Cada grupo deverá 
escolher um dos textos, que será lido para os colegas e o 
professor.

7
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a) Fonte da reportagem ou notícia, data:

b) Assunto da reportagem ou notícia:

c) Local onde o fato da notícia ou reportagem ocorreu:

d) Esses problemas ocorrem em sua cidade? Que ações são 
necessárias para evitá-los?
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Pense e 
Responda

Marque x na alternativa correta.

Atitude realizada pelo homem que não favorece a ocorrência de 
enchentes nos rios:

A (  ) mudança no curso das águas

B (  ) poluição industrial e residencial

C (  ) assoreamento

D (  ) colocar o lixo em lugares adequados

Numa legenda sobre variações climáticas, o ícone abaixo signi� ca:

A (  ) tempo bom.

B (  ) tempo parcialmente nublado.

C (  ) tempo nublado.

D (  ) tempo chuvoso.

Atitude realizada pelo homem que não favorece a ocorrência de 
enchentes nos rios:

Numa legenda sobre variações climáticas, o ícone abaixo signi� ca:
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Caderno
de leitura
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A história da rainha Sherazade

Num distante país de céu azul, desertos dourados e 
palácio de mármore branco, vivia há muitos e muitos anos 
um rei de coração partido. Homem bonito e honrado, esse 
rei, de nome Shariar, já havia sido muito feliz, sem saber 
que sua esposa guardava um terrível segredo: apesar de 
fi ngir que o amava, ela na verdade estava apaixonada pelo 
servo mais indigno da corte. Um dia, Shariar casualmente 
a surpreendeu num canto escuro do palácio, rindo com o 
maior descaramento nos braços do amante. Transtornado 
pela dor e pelo espanto, o soberano soltou um grito 
medonho e sacou a espada para cortar a cabeça da mulher 
infi el e do servo desleal. Depois se arrastou até seus 
aposentos e se entregou ao desespero.

Pouco tempo mais tarde um cavalo parou na frente do 
palácio, e o irmão do rei, Shazaman, entrou para visitá-lo. 
Vinha de um reino ainda mais distante, situado além das 
montanhas longínquas.

“Meu querido irmão, o que o afl ige tanto?”, perguntou.

Com a voz trêmula, Shariar lhe contou tudo.

“Mas é inacreditável!”, Shazaman exclamou. “Pois, 
pouco antes de partir, a mesma coisa aconteceu comigo! 
Encontrei minha esposa beijando um de meus servos e, 
como você, também puxei a espada e cortei a cabeça dos 
pérfi dos”.

Então os dois reis choraram e se lamentaram, afi rmando 
que as mulheres eram as mais malvadas das criaturas e que 
nunca na vida poderiam confi ar nelas novamente.
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Dias depois, Shazaman voltou para seu reino, e 
Shariar fi cou postado junto à fonte, contemplando as 
águas límpidas com um olhar pensativo. Por fi m, fez um 
juramento terrível: “Amanhã à noite vou me casar de 
novo, mas não permitirei que minha mulher desfrute os 
privilégios de rainha. Pois, quando o dia clarear, mandarei 
executá-la. Na noite seguinte tomarei outra esposa e 
ao amanhecer ordenarei que a eliminem. E assim hei de 
fazer sucessivamente até que sobre neste reino uma única 
representante do gênero feminino”. 

Dito e feito. Toda noite ele escolhia uma nova esposa e 
toda manhã mandava a infeliz para a morte. Seus súditos 
viviam apavorados, temendo perder fi lhas, irmãs, sobrinhas, 
primas, netas. Muitos fugiram para outros reinos, e por fi m 
restou nos domínios de Shariar uma só noiva disponível. 
Tratava-se de Sherazade, jovem de alta estirpe, fi lha do 
primeiro-ministro do soberano. 

O pobre homem se encheu de pavor e tristeza ao saber 
que ela estava condenada à morte. Sherazade, no entanto, 
não se desesperou. Era mais sábia e esperta que todas as 
suas predecessoras, e junto com a irmã caçula elaborou um 
plano meticuloso.

Terminada a breve cerimônia nupcial, o rei conduziu 
a esposa a seus aposentos, mas, antes de trancar a porta, 
ouviu uma ruidosa choradeira.

“Oh, Majestade, deve ser minha irmãzinha, Duniazade”, 
explicou a noiva. “Ela está chorando porque quer que eu 
lhe conte uma história, como faço todas as noites. Já que 
amanhã estarei morta, peço-lhe, por favor, que a deixe 
entrar para que eu a entretenha pela última vez!”.
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Sem esperar resposta, a 
jovem abriu a porta, levou a 
irmã para dentro, instalou-a 
no tapete e começou: “Era 

uma vez um mágico muito 
malvado...”. Furioso, Shariar 
se esforçou ao máximo para 
impedir a narrativa; resmungou, 

bufou, tossiu, berrou, porém 
as duas irmãs simplesmente o 
ignoraram. Vendo que de nada 

adiantava sua estratégia, ele fi cou 
quieto e se pôs a ouvir o relato de 

Sherazade, meio distraído, no início, profundamente 
interessado após alguns instantes.

A pequena Duniazade não demorou adormecer, 
embalada pela voz suave da rainha. O soberano, contudo, 
permaneceu atento, visualizando mentalmente as cenas de 
aventura e romance descrita pela esposa. De repente, no 
momento mais empolgante, Sherazade silenciou.

“Continue!”, Shariar ordenou.

“Mas o dia está amanhecendo, Majestade, já ouço o 
carrasco afi ar a espada!”.

“Ele que espere”, declarou o rei. “Vou tirar um cochilo 
e, quando acordar, quero saber o que acontece no fi nal da 
história!”.

Shariar se deitou e logo dormiu profundamente. 
Despertou ao anoitecer e ordenou à esposa que concluísse 
o relato, mas não se deu por satisfeito. “Conte-me outra!”, 
exclamou.
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Sherazade sorriu e recomeçou: “Era uma vez...”.

Novamente o sol raiou antes que ela chegasse ao 
desfecho, e novamente o rei adiou a execução. Quando 
Sherazade terminou, ele a mandou contar mais uma 
história.

E assim a jovem rainha conseguia postergar a própria 
morte.

De dia o rei dormia tranquilamente, sonhando com as 
imagens sedutoras que sua esposa lhe apresentara; à noite, 
acordava sempre ansioso para ouvir o fi nal da narrativa e 
acompanhar as peripécias de mais um herói ou heroína. Já 
não conseguia conceber a vida sem os contos de Sherazade, 
sem as palavras que lhe jorravam da boca como a música 
mais encantadora do mundo.

Dessa forma se passaram dias, semanas, meses, anos. 
E coisas estranhas aconteceram. Sherazade engordou e 
de repente recuperou o seu corpo esguio. Por duas vezes 
ela desapareceu durante várias noites e retornou sem dar 
explicação, e o rei tampouco lhe perguntou nada.

Certa manhã ela terminou uma história ao surgir do sol 
e falou: “Agora não tenho mais nada para lhe contar. Você 
percebeu que estamos casados a exatamente mil e uma 
noites?”. Um ruído lhe chamou a atenção e, após uma breve 
pausa, ela prosseguiu: “Estão batendo na porta! Deve ser o 
carrasco. Finalmente você pode me mandar para a morte!”.

Quem entrou nos aposentos reais foi, porém, Duniazade, 
que ao longo daqueles anos se transformara numa linda 
jovem. Trazia dois gêmeos nos braços, e um bebê a 
acompanhava, engatinhando.
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“Meu amado esposo, antes de ordenar minha execução, 
você precisa conhecer meus fi lhos”, disse Sherazade. “Aliás, 
nossos fi lhos. Pois desde que nos casamos eu lhe dei três 
varões, mas você estava encantado com minhas histórias 
que nem percebeu nada...”.

Só então Shariar constatou que sua amargura desaparecera. 
Olhando para as crianças, sentiu o amor lhe inundar o coração 
como um raio de luz. Contemplando a esposa, descobriu que 
jamais poderia matá-la, pois não conseguiria viver sem ela. 
Assim, demitiu o carrasco para sempre e escreveu a seu irmão, 
Shazaman, contando-lhe tudo o que acontecera e lhe propondo 
que se casasse com Duniazade.

O casamento se realizou sem demora, numa dupla 
cerimônia, pois Shariar 
esposou Sherazade pela 
segunda vez, e os dois 
reis reinaram felizes 
com suas rainhas até o 
fi m de seus dias. Quanto 
às histórias, pediram a 
Sherazade que as contasse 
novamente, pois não se 
cansavam de ouvir as 
aventuras de Aladim, Ali 
Babá e muitos outros. E 
desde aquela época os 
relatos que salvaram a 
vida da bela contadora se 
mantêm vivos na memória 
de adultos e crianças.



[S
.I

.]
/A

ce
rv

o 
da

 E
di

to
ra

147

Bigodudos!

Saiba que os bigodes são muitos úteis para os gatos 
e até revelam o humor desses animais. Na história 
do Gato de Botas, o bichano convence seu amo a lhe 
comprar um calçado e um saco com a promessa de 
ajudá-lo. Mas, na vida real, os gatos precisam mesmo é 
da ajuda dos bigodes para fazer uma porção de coisas! 
Quem me contou isso foi a bióloga Débora Boccacino. 

Os pelos que formam os bigodes dos gatos, 
acredite, são de um tipo especial e se chamam 
vibrissas. Mas, se você reparar, verá que pelos assim 
não estão apenas sobre os lábios desses felinos. 
Também estão presentes sobre os olhos, no queixo e na 
ponta das orelhas dos bichanos. Observe só! 

Na raiz de cada vibrissa, existem células sensoriais 
que enviam informações do ambiente para o cérebro. 
E é por isso que esses pelos são tão úteis aos felinos. 
Essas células são bastante sensíveis e ajudam os gatos 
a se orientar, pois captam mínimas vibrações do ar. É 
por isso que mesmo com os olhos fechados os bichanos 
sentem a nossa presença! 

Por serem um 
pouco mais largos 
que o corpo, 
as vibrissas dos 
gatos avisam se 
o bichano vai 
caber ou não em 
algum espaço; se 
o bigode dele não 
esbarrar em nada, 
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ele sabe que pode passar sem problemas! A largura dos 
bigodes dos gatos também os auxilia bastante. Afi nal, 
eles são mais largos do que o corpo do animal. “Com 
isso, o felino consegue medir os locais por onde quer 
passar, como se fosse uma régua natural”. 

Apesar de os 
bigodes serem tão 
úteis, existe uma 
raça de gato chamada 
Sfhynx, que pode nascer 
sem bigodes.

Isso porque esses 
felinos praticamente 
não têm pelos no corpo: 
eles são tão curtinhos 
que mal dá para notar. 
Não ter bigodes não 
afeta muito a vida desses bichanos, criados para 
fi car dentro de casa. Mas fi que sabendo que, na vida 
selvagem, os bigodes são essenciais. Não apenas para 
os gatos, mas para os felinos em geral! 

Ah! E você sabia que os bigodes também revelam 
o humor dos gatos? “Quando estão mais baixos e para 
frente, eles demonstram relaxamento”, conta Débora. 
“Já se estiverem mais eriçados e próximos ao rosto, 
representam uma postura defensiva ou agressiva”. Bom 
saber! Agora toda vez que eu encontrar um bichano 
com o bigode abaixado, vou aproveitar para fazer 
carinho! 

BIGODUDOS. Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/bigodudos/>. 
Acesso em: 16 ago. 2012.
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Aos 93 anos, Tatiana Belinky responde a 
perguntas surpreendentes

GABRIELLA MANCINI,
DE SÃO PAULO

A escritora Tatiana Belinky, uma das 
maiores autoras de literatura infantil 
no Brasil, completou 93 anos no dia 
18 de março. Com a idade avançada, 
ela diz que não pode mais “furar onda 
ou andar de bicicleta”, mas continua 
fazendo algo que adora: encontrar as 
crianças.

De tempos em tempos, recebe 
meninos e meninas em sua casa, 
no bairro Pacaembu (zona oeste de 
São Paulo, SP), para bate-papo. A 
“Folhinha” acompanhou o encontro 
da escritora com 25 alunos (a maioria 
com seis anos de idade) do colégio São 
Francisco Xavier, de São Paulo, neste 
mês. As crianças tiraram foto, pediram autógrafo, ganharam 
beijinhos e entregaram um limerique (poeminha divertido em 
cinco versos) que fi zeram especialmente para Tati.

Confi ra abaixo trechos da deliciosa conversa.
PROFESSORA — Podemos chamá-la de você?
Tatiana Belinky — Claro. A única majestade que conheço é a 

Dona Palavra. Essa eu respeito e, quase sempre, obedeço.
ALUNOS — Quantas bruxas tem aqui na sua casa?
Ah, já perguntei, mas elas me enganam, mentem. Cada dia 

dizem uma coisa.

Tatiana Belinky se reúne com 
crianças em sua casa no Pacaembu.
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Por que você gosta tanto de bruxa?
Queria ser bruxa quando pequena. Mas depois conheci a Emília e 

achei que ela era melhor do que bruxa.
Quantos bichos você tem?
São dois cachorros, Max e Tuca, e sete gatos. E cada um com um 

jeito diferente.
Você tem fi lhos?
Tenho. E netos, bisnetos. Sou velhinha, viu [risos]? Velhinha, 

velhinha!
Tem computador?
O computador chegou tarde para mim. Usava máquina de escrever. 

Hoje escrevo à mão. Uso as duas: a direita escreve e a esquerda 
conversa com vocês [risos]. Tem canhoto aí? [Um menino diz: “Acho 
que tenho um canhoto”, provocando risos. “O que é canhoto?” 
Tatiana, sorridente: “Quem escreve com a mão esquerda.”]

De qual brinquedo você mais gostava na infância?
Vocês não vão acreditar: livros. Eles são mágicos, não acabam 

nunca. Você lê um livro hoje, daqui a três anos lê o mesmo e parece 
outro, porque você cresceu. Comecei a ler aos quatro anos. Aliás, 
qualquer criança é capaz disso, se quiser — e se não atrapalharem.

Qual o nome da sua mãe?
Rosa. Ela era muito bonita, mas muito brava também, cheia de 

espinhos.
Tem namorado?
Todo mundo é meu namorado [risos]. Tive um namorado por 50 

anos [diz Tatiana, que é víuva, mostrando a aliança no dedo].
Você se parece com a minha avó porque ela tem cabelos brancos.
Deixem eles brancos, gosto que sejam assim. Não dá para fi ngir 

que eu sou loira [risos].
MANCINI, Gabriella. Aos 93 anos, Tatiana Belinky responde a perguntas surpreendentes. 

Folha on-line, São Paulo, 31 mar. 2012. Folhinha. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/
folhinha/1069160-aos-93-anos-tatiana-belinky-responde-a-perguntas-surpreendentes.shtml>. 

Acesso em: 13 jul. 2012.
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PINTO, Luísa. Garota começa aventura ao redor do mundo aos cinco anos; confi ra fotos. 

Folha on-line, São Paulo, 14 jul. 2012. Folhinha. Disponível em: <http://www1.folha.
uol.com.br/folhinha/1119918-garota-comeca-aventura-ao-redor-do-mundo-aos-cinco-

anos-confi ra-fotos.shtml>. Acesso em: 16 jul. 2012.
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João-de-barro

O canto não atrai pela beleza, mas acontece sempre 
em dueto do macho com a fêmea. A ciência não descobriu 
a razão dessa formação de dupla, mas uma das explicações 
diz respeito à identifi cação na fl oresta ou na mata. Não 
havendo visibilidade, o reconhecimento do parceiro ocorre 
pela identifi cação do canto. Uma vez juntos, macho e fêmea 
parecem partir para uma união duradoura, possivelmente 
até a morte. A união se mantém na hora do trabalho. Casal 
formado, eles se desdobram na preparação da casa e do 
ninho para a formação da prole. É aí que eles chamam mais 
a atenção. Pacientes, dão-se ao trabalho de reconhecer o 
lugar para a moradia, sempre em ambiente aberto, perto 
de habitações humanas e onde possam encontrar terra 
úmida, de preferência a argila. Com paciência ainda maior 
vão transportando bolinhas de barro no bico até o local da 
construção. Colocam no lugar, dão marteladas com o bico, 
descansam e voltam a trabalhar. Primeiro preparam a base 

bem resistente; em seguida, 
as paredes — uma 

externa e 
uma interna 

—, que formam a 
sala protegida para 
o ninho; depois, a 
cobertura. (Levam 
às vezes mais de 
duas semanas para 
construir a casa). Por 

fi m, fazem o ninho 
com folhas secas. 

A casa geralmente 
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é construída em agosto, e a procriação tem início entre 
setembro e outubro. Em janeiro há uma segunda postura.

Nascidos os fi lhotes, o casal se desdobra mais uma vez 
nos cuidados. O principal é a alimentação, que se baseia em 
insetos. Durante um bom tempo a comida é dada no bico, 
depois cada fi lhote toma o seu caminho. Todo ano, na mesma 
época, começam as construções de casas. O casal antigo ao 
ter fi lhotes costuma dar início a uma nova casa e a antiga 
passa a ser cobiçada por outros animais: andorinhas, pardais, 
canários e abelhas.

RAMOS, Maria Aparecida P. João-de-barro. Globo Rural, Rio de Janeiro, v. 8, n. 88, p. 73, 
fev. 1993.
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Oleiro

Eu sou um pássaro
chamado João,
oleiro
de profi ssão.
Gosto de barro.

Trabalho com ele,
componho com ele,
construo com ele
e a ele me agarro.
Eu sou o pássaro
João-de-Barro.

E todos me chamam
João, João,
oleiro de profi ssão.

Se quiser eu faço
um palhaço

de barro,
ou se preferir
e quiser conduzir
eu farei um carro.

Farei um palhaço
ou farei um carro
mas como tudo o que faço
— de barro.

De barro,
para o menino,
um palhaço
ou carro
eu faço
e assino:
João-de-Barro.
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Recado de fantasma

Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. 
Era um antigo sobrado, com uma grande varanda envidraçada 
e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar 
espaçoso como aquele, que nem dei atenção aos comentários 
dos vizinhos, com quem fui fazendo amizade. Eles diziam que 
a casa era mal-assombrada. Alguns afi rmavam ouvir alguém 
cantando por lá às sextas-feiras.

 — Deve ser coisa de fantasma! — falavam.

— Se existe, nunca vi! — E então contavam a eles que as 
casas antigas, como aquela, com revestimentos e assoalho 
de madeira, estalam por causa da mudança de temperatura. 
Isso é um fenômeno natural — conforme meu pai havia me 
explicado. Mas meus amigos não se convenciam facilmente. 
Apostavam que mais dia, menos dia eu iria levar o maior 
susto.

Certa noite, três anos atrás, aconteceu algo impressionante. 
Meus pais haviam saído e eu fi quei em casa com a minha irmã, 
Beth. Depois do jantar, fui para o quarto montar um quebra-
cabeça de 500 peças, desses bem difíceis. Faltava um quarto 
para a meia-noite. Eu andava à procura de uma peça para 
terminar a metade do cenário quando senti um ar gelado bem 
perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a 
tremer. Vi, arrepiado, cinco delas fl utuar e depois se encaixar 
bem no lugar certo. Fiquei tão assustado que nem consegui me 
mexer. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando 
é que pude gritar e sair correndo escada abaixo.
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Minha irmã tentou me acalmar, dizendo que tudo não 
passava de imaginação, mas eu insisti e implorei que ela viesse 
até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava: 
o quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de 
uma casa com um jardim bem fl orido. No entanto, meu jogo 
formava o cenário de uma guerra espacial, eu tinha certeza!

No dia seguinte, fui até a biblioteca pesquisar o tema. Eu 
e Beth encontramos dúzias de livros que tratavam de fatos 
extraordinários e aparições. E a explicação para eventos desse 
tipo foi a seguinte:

MUNIZ, Flávia. Recado de Fantasma. Nova escola, ago. 2004. Edição Especial.
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O casarão
Nascemos, meu irmão e eu, na cidade do interior de 

São Paulo; Pongaí, que em tupi-guarani quer dizer “saltinho 
d’água” e que por coincidência era dentro da fazenda de 
nossa família e que deu o nome à cidade.

Nos primórdios dos anos 50, ainda meninos, mudamos 
para a capital paulista, precisamente na então Rua Manuel de 
Nóbrega, aqui no Brooklin/Banespa. Nossos pais adquiriram um 
grande casarão, que naquela época já era considerado antigo. 

Era um “sobradão” que fi cava em uma esquina e na 
parte de baixo era o Empório Pongaí. Secos e molhados, cujo 
comércio era bem abrangente. Tinha desde bacalhau até 
arroz, feijão, pinga, doces, cigarros, etc. Na parte superior 
fi cavam os dormitórios, a antessala e a sala de visitas, com 
amplas janelas que davam vista para ambos os lados do 
casarão, para as duas ruas.

Embaixo, na parte frontal/lateral era o Empório 
propriamente dito e em sequência à lateral, se estendia, 
como parte térrea. Havia três saletas, as quais meu pai 
alugava para barbeiro, sapateiro e “quarto” que servia de 
dormitório para rapazes. Depois vinha o portão, a garagem, 
mais para o fundo o jardim e um “barracão” onde era o 
que hoje diríamos, “salão de jogos” e ponto de encontro da 
meninada, nossos amigos. 

E, ainda na parte interna, havia o “depósito” de 
mercadorias, a cozinha, o banheiro e a sala de estar. Este 
casarão foi o ponto referencial de todo o bairro. Os encontros 
se davam sempre no Empório Pongaí, fossem eles para os 
vizinhos bebericar e para nós, garotos, nos entretermos e dali 
partirmos para brincar, sempre em grupo.
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Os anos foram passando, da infância à adolescência 
e até início da vida de adultos lá vivemos, no casarão. 
Os amigos foram partindo para outros destinos, novas 
residências surgindo nas imediações, ruas sendo calçadas de 
paralelepípedos e pequenos comércios surgindo também. Só o 
casarão lá permanecia como imutável à ação do tempo e aos 
apelos do “progresso”.

Hoje, se comunicando, raras vezes, quer por telefone 
ou pessoalmente com amigos de outrora e distante infância, 
todos, a primeira coisa que mencionam é a saudade do 
“Casarão do Empório Pongaí” e perguntam: “— Ele ainda 
existe?”. Num misto de nostalgia e tristeza, digo: “— Não, 
agora há um edifício em seu lugar...”. 

O casarão se foi, somente a saudade fi cou...

ASCIUDEME, Joubert. O casarão. Disponível em: <http://www.saopaulominhacidade.com.
br/list.asp?Id=3873>. Acesso em: 8 jul. 2012.
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O grito do Rio Tietê

Sabe? Nasci assim: pequeno. Um fi o d’água. Água 
limpa, cristalina, fresquinha. (...) Tratei logo de fazer o 
meu caminho. Comecei a correr. Transformei-me em uma 
cobrinha, serpenteando pelo campo. Abri um sulco na terra. 
Terra fofa. Boa. Engatinhei para longe da fonte...

Ah, já ia me esquecendo de contar! A fonte é a mãe dos 
rios. É ela que nos traz à vida. Senti necessidade de correr 
para longe. Minha mãe fi cou contente, pois sabe que esse 
é o meu destino, e assim eu corro mais tranquilo, sabendo 
que ela está torcendo por mim.

Olhe, não sei muito bem a minha idade. Também não 
é preciso. O importante é que não sou tão velho quanto a 
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sábia Terra e nem tão jovem quanto você.

(...)

Em alguns pontos de minha vasta extensão, os homens 
construíram sólidas barreiras. (...) quando abrem as 
comportas, eu saio com tanta força que sou capaz de 
movimentar turbinas gigantescas! Elas geram a energia 
que ilumina cidades, movimenta indústrias e dá conforto a 
todos.

(...)

Vou andando e fazendo meu caminho. Esse caminho não 
tem sido fácil.

(...)

Estou um pouco doente.

(...)

Minha doença começou silenciosa. (...) Apareceram 
fábricas e indústrias... Usam materiais diversos. (...) E as 
sobras despejam em mim.

Bem, quando é pouquinho um rio aguenta. (...) É 
que muita gente usa o rio como depósito de lixo. Jogam 
garrafas, latas, pneus e até colchões velhos.

(...)

A grande tristeza do meu coração (...) é que os peixes 
começaram a morrer. (...) Ai, que dor! Eles amanheciam 
boiando.

(...)

Grito muito por socorro. (...) Quando chove demais, eu 
transbordo e causo grandes estragos. (...) Meu leito está 
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assoreado, cheio de entulho, tonelada de terra podre, lixo 
mesmo...

(...) 

Meu sonho é estar limpo. Como vim da minha mãe. É ver 
a vida voltando, os peixes pulando...

Meu sonho é que você possa passear e namorar às 
minhas margens, possa pescar, brincar, andar de barco,...

(...)

Você é a minha última chance de vida. Sem você tudo 
vai fi car mais complicado.

PIEDADE, Amir. O grito do Rio Tietê. São Paulo: Elementar, 2001.

 

162

Sa
nt

os
pa

t/
Fl

ic
kr



163

A velha encantada
(Conto de fada - Iugoslávia)

Era uma vez um rei que tinha três fi lhos. Os dois 
primeiros eram considerados inteligentes, valentes, 
espertos, enquanto o terceiro era tido como tolo e pouco 
digno de crédito. Ao ver que seus dias chegavam ao fi m o 
rei mandou chamá-los e disse:

— Meus fi lhos, antes de morrer desejo vê-los ao lado de 
uma companheira gentil e amorosa, por isso saiam em busca 
da sua esposa.

Para satisfazer o desejo do pai, os três rapazes 
saíram pelo mundo. Depois de andar por vários dias eles 
atravessaram um bosque e ao lado de um rio encontraram 
uma velha muito velha, que olhava para a água e chorava 
até não poder mais.

O mais velho dos rapazes aproximou-se e perguntou 
amavelmente:

— O que lhe afl ige, boa velhinha?

— Eu preciso me casar dentro de três dias, caso 
contrário o lobisomem de cabeça-de-urso me jogará na sua 
panela e serei seu jantar. A panela já está no fogo e a água 
já começou a ferver, ouçam.

Os rapazes fi caram em silêncio, mas não ouviram nada.

— Ajudem-me, disse ela. Qual dos três poderia casar-se 
comigo? Darei muita alegria àquele que me aceitar. Tenho a 
alma pura e saberei recompensá-lo.
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Os dois mais velhos se olharam espantados e, julgando 
que a velha estivesse louca, arranjaram uma desculpa e 
trataram de cair fora. O príncipe mais jovem, no entanto, 
fi cou muito comovido com aquela história e por ter um 
coração compassivo não teve coragem de abandoná-la, 
ainda que acreditasse que ela não estava muito boa do 
juízo. Tentou acalmá-la, dizendo:

— O lobisomem de cabeça-de-urso não lhe fará mal. 
Tenho uma espada e irei defendê-la.

— Ah, meu caro, bem se vê que você não o conhece. 
Ele é um monstro terrível, alto como uma montanha e na 
sua boca caberia uma cidade inteira. Se pode mesmo fazer 
alguma coisa, case-se comigo.

O rapaz cedeu às súplicas da velha e concordou em se 
casar. Colocou-a na garupa do seu cavalo e dirigiu-se à casa 
da sua madrinha, mulher sensata e bondosa, mas que não 
tardou em repreendê-lo ao saber daquela história absurda. 
Porém fez a vontade do afi lhado e hospedou a velha até o 
dia do casamento.

Ao voltar para o castelo do pai o jovem não teve 
coragem de contar seu segredo, julgando que não iriam 
entender sua atitude. Quando lhe perguntavam sobre sua 
noiva ele simplesmente desconversava, dizendo:

— Na hora certa irão conhecê-la.

Os irmãos não tardaram a chegar e falavam sem parar 
sobre as qualidades das jovens que haviam escolhido para 
esposa.
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— Ah, meu pai, dizia o mais velho, verá como não há 
moça mais linda e graciosa. Ela é fi lha de rei.

— A minha futura esposa é terna e doce, teve educação 
nobre e refi nada, contou o segundo.

Enquanto isso o tolo apenas se calava. O que ele poderia 
contar sobre a sua noiva se nem mesmo a conhecia? Nada 
sabia sobre o seu nascimento, nem sobre as suas virtudes e 
seu passado. Receava também a reação do pai. Todas estas 
refl exões deixavam o príncipe ainda mais preocupado à 
medida que o dia do casamento se aproximava.

No dia anunciado os príncipes não cabiam em si de 
alegria, já o jovem tolo parecia um cachorro acuado. Sem 
soltar um suspiro de desânimo foi à casa da madrinha 
buscar a noiva. Foi recebido com muito entusiasmo e a 
mulher não cansava de elogiar a escolha do afi lhado. Por um 
momento ele pensou que estivessem zombando dele, mas 
ao entrar no salão viu-se defronte a uma jovem de beleza 
incomum, enfeitada com pérolas e acompanhada de damas 
gentis. O rapaz fi cou surpreso com aquela aparição e por 
alguns instantes sua afl ição desapareceu. Logo voltou a si e 
lembrou da velha a quem havia dado a sua palavra. A moça 
estendia suas mãos e falava:

— Meu noivo, estou pronta, podemos ir.

— Espere, disse o rapaz, não foi a você que dei a minha 
palavra, onde está a velha senhora?

— A velha senhora sou eu, sua noiva. O lobisomem 
cabeça-de-urso me transformou numa velha para que 
ninguém me aceitasse como esposa, já que isso quebraria 

— Ah, meu pai, dizia o mais velho, verá como não há 
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o encanto. Eu, fi lha de um rei e uma fada. Há muito 
tempo minha mãe recusou-se em casar com um bruxo 
que prometeu se vingar na hora certa. Ele esperou 
pacientemente até que eu crescesse e, então, colocou seu 
plano em prática: transformou-me naquela velha decrépita. 
De nada adiantaram as súplicas da minha mãe e nem os seus 
conhecimentos mágicos. A única coisa que ela pôde fazer 
para aliviar o meu sofrimento foi lançar uma magia ainda 
mais poderosa que a do bruxo, e garantir que eu retomaria 
a forma inicial ao ser aceita como a velha que eu era. Foi a 
sua bondade e seu nobre coração que romperam o feitiço. 
Por isso saberei lhe fazer feliz.

O rapaz não podia acreditar no que seus olhos viam 
e diante desta declaração o príncipe fi cou ainda mais 
comovido e apressou-se em levar a noiva para o castelo, 
onde todos estavam em festa.

Ao verem o príncipe chegar com aquela formosura, 
ninguém mais olhou para os outros casais. Só a noiva deste 
príncipe é que atraía as atenções, enquanto as outras 
pareciam sem graça. E assim eles se casaram.

Aos poucos as duas esposas foram revelando a sua 
verdadeira natureza, o que deixava os rapazes arrependidos 
pela escolha feita. Enquanto isso, a jovem esposa do 
terceiro príncipe ia demonstrando-se delicada e inteligente. 
Isso fez com que o velho rei visse nela a rainha ideal 
para o seu povo. Dito e feito. O príncipe, que antes era 
considerado tolo, foi eleito o novo rei e eles reinaram por 
muitos anos com paz e sabedoria.

BUSATTO, Cléo. Contar & encantar: pequenos segredos da narrativa. 3. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2003. p. 103-106.
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E-mail de agradecimento

Carta de solicitação

Indaiatuba, 17 de julho de 2012.

Estimada Diretora,

Tudo bem com a senhora?

Como a senhora já está sabendo, pois a professora Célia 
já deve ter lhe falado, estamos quase no fi nalzinho do projeto 
“LER FAZ BEM”. Gostaríamos muito de fotografar a exposição 
no dia da visitação dos pais. Será que poderemos contar com 
alguém da secretaria da escola? pois as professoras estarão 
ocupadíssimas com outras coisas nesse momento.

Aguardamos sua resposta e contamos com sua compreensão 
e colaboração.

Professora Célia e Alunos do 3.º ANO “D”
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Você já deve saber, mas não custa nada 
lembrar!

Por que os líquidos são tão importantes para a saúde?

As bebidas que você ingere e os alimentos que você come são 
sua principal fonte de água, necessária para regular a temperatura 
do corpo, manter a pele hidratada e transportar oxigênio e outros 
nutrientes essenciais para suas células. 

Todos os alimentos são constituídos por água. Resistimos mais 
tempo sem comer do que sem beber. A água é a maior fonte de 
alimentação. Conseguimos sobreviver apenas 7 a 10 dias sem água e 5 
semanas sem comer.

Seu corpo perde água constantemente — através de sua respiração 
ao expirar, através de sua pele ao transpirar e através da urina. Essa 
água deve ser reposta para manter uma boa saúde.

Quando o consumo de água compensa a quantidade perdida, a 
água do corpo encontra-se em equilíbrio.

Para manter este equilíbrio, os indivíduos saudáveis com uma 
função renal normal e que não transpiram excessivamente, para 
manterem-se hidratados devem ingerir pelo menos um litro de líquido 
por dia. No entanto, é recomendada a ingestão de 1.5 a 2 litros por dia 
para proteger-se contra a desidratação e também contra a formação de 
cálculos renais.

E o que pode acontecer com quem não se hidrata?

• perceber os cabelos ressecados e sem vida; 

• ter descamação do couro cabeludo e distúrbios de 
concentração; 

• ter sono e memória comprometidos;

• sofrer com o ressecamento dos olhos e tecido das vias;

• apresentar queda e enfraquecimento dos pelos e baixa produção 
de saliva; 

• observar o aparecimento de cravos e espinhas pela não 
eliminação adequada das toxinas.

POR QUE os líquidos são tão importantes para a saúde em geral? Disponível em: <http://
www.fazfacil.com.br/saude/agua.html>. Acesso em: 16 jul. 2012. (Adaptado).
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Um jeito carinhoso de dizer Feliz Natal

Eles são fi guras de grande destaque em todo fi nal de 
ano. Às vezes, bem repetitivos; outras, surpreendentemente 
criativos. Além de funcionar como um agrado para quem 
recebe, são uma bela decoração para árvore de Natal. Você já 
deve ter matado a charada. A nossa personagem misteriosa é o 
cartão de Natal.

Os ingleses juram que são os “pais” dos cartões de Natal. 
Segundo eles, tudo começou em 1843, quando sir Henry Cole, 
diretor de um importante museu de Londres, não encontrou 
tempo para escrever de próprio punho as suas mensagens 
natalinas. Ele recorreu, então, a cartões impressos com a 
famosa mensagem A Merry Christimas and a good New Year 
for you — Um feliz Natal e um bom Ano Novo pra você. As 
ilustrações foram feitas pelo artista plástico John Calcott 
Horsley.

Outra versão conta que os cartões de Natal teriam sido 
inventados por monjes que vieram da Europa Medieval. 
Nos fi nais de ano, elas pintavam tarjetas para mandar 
congratulações aos familiares e pessoas queridas. Entre uma 

origem e outra, fi cará sempre a dúvida, mas sabe-se 
que a intenção era a mesma, que 

continua até hoje: enviar 
palavras carinhosas 
àqueles de quem se 
gosta. Juntamente 
com o desejo de enviar 
mensagens, sempre existiu 
a vontade de ser diferente 
e original.

origem e outra, fi cará sempre a dúvida, mas sabe-se 
que a intenção era a mesma, que 

àqueles de quem se 
gosta. Juntamente 
com o desejo de enviar 
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As tradicionais estampas sempre vão existir: a árvore de 
natal com neve (mesmo no nosso país tropical), Papai Noel 
puxando o trenó. Mas também há os que seguem linhas bem 
humoradas e, ainda aquelas que reproduzem obras de artistas 
famosos.

Poderíamos enumerar uma longa lista de tipos de cartões. 
Mas o melhor mesmo é você se armar do espírito natalino e 
sair em busca de opções criativas que, realmente, combinem 
com o que quer transmitir.
sair em busca de opções criativas que, realmente, combinem 
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CONSIGLIO, Sônia. Um 
jeito carinhoso de 

dizer Feliz Natal. São 
Paulo: Máxima, nov. 

[1991]. v. 3, n. 11, p. 
86. (Adaptado).
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Como fazer cartões de Natal pop up 

1. Coloque o cartão com o contorno da árvore em uma 
superfície plana. Pegue uma régua e alinhe a borda dela 
com a linha central do cartão.

2. Use a parte arredondada de um clipe ou de uma 
caneta sem tinta e pressione contra a linha pontilhada, 
marcando o cartão de cima a baixo. Marque todas as 
linhas pontilhadas. 

3. Corte o cartão seguindo as linhas sólidas. 
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4. Dobre o cartão no meio, mantendo o contorno da árvore 
do lado de fora, para que ele esteja sempre visível. 

5. Corte ao longo da linha sólida do primeiro segmento no 
topo da árvore. 

6. Dobre o primeiro segmento do topo da árvore contra o 
cartão, ao longo da linha pontilhada, e empurre com o 
dedo.  

7. Vire o cartão novamente e corte com cuidado sobre a 
linha sólida do segundo segmento. 
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10. Deixe a árvore de lado e pegue o segundo cartão. Com 
uma régua, alinhe a dobra central e marque o centro com 
um clipe, para fi car mais fácil de dobrar. 

11. Corte a parte de trás ao longo das linhas sólidas próximas 
à borda. 

12. Dobre o cartão no meio com a linha pontilhada para 
dentro. 
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8. Dobre o segundo segmento de cima contra o cartão, 
empurrando com o dedo. 

9. Puxe o segundo segmento de volta. Repita com todos os 
segmentos, até que todos os cinco estejam prontos e o 
cartão esteja assim. 
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13. Vire o cartão com a árvore para deixar a linha pontilhada 
visível. Passe um fi o de cola no lado direito do cartão, de 
cima a baixo. 

14. Passe uma linha fi na de cola no lado esquerdo do cartão. 

15. Posicione com cuidado o outro cartão em cima do cartão 
com a árvore, com a linha pontilhada voltada para baixo. 
Vá com calma e alinhe as bordas com precisão. 

16. Vire o cartão e abra e feche cuidadosamente. Sua árvore 
está pronta para ser decorada!

COMO fazer um cartão pop up de Natal. Disponível em: <http://pt.wikihow.com/Fazer-um-
Cart%C3%A3o-Pop-Up-de-Natal>. Acesso em: 17 jul. 2012.
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