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Conviver e
aprender

Livro do Aluno
3.º Ano | 3.º Bimestre





Apresentação

Querido aluno,

Receba com muito carinho este livro que foi feito pensando em você e 
nos muitos e muitos conhecimentos importantes que se podem 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 possibilitem 
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 percorrem diferentes caminhos e pistas para encontrar ao fi nal um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

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

Ah! Outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, ao 
longo do ano, que este livro está organizado em partes que chamamos de 
disciplinas, e são muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografi a. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade pela cor que a identifi ca. 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 
como 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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De quais maneiras seria possível se comunicar com 
amigos que estão distantes?

Você sabia que a carta é um meio de comunicação que 
existe há muito tempo? Exatamente para que elas são úteis?

Você conhece alguém que se comunica por meio de 
cartas? Por quê?

Que tipos de carta você conhece?

Como podemos enviar e receber cartas?

Nesta unidade, você vai aprender por que e como se 
escrevem cartas.

amigos que estão distantes?

existe há muito tempo? Exatamente para que elas são úteis?

cartas? Por quê?

escrevem cartas.escrevem cartas.

correioPelo

eu chego aonde quiser

ou pela

Roda de
Conversa

internet,

Professor, antes de iniciar a discussão sobre o tema, leia os livros O carteiro 
chegou, de Allan Ahlberg e Janet Ahlberg, e Viviana: rainha do pijama, de 
Steve Webb, disponíveis na escola. Depois, compare esses livros entre si e veja 
o que eles têm em comum.

Dica importante: Inicie esta unidade pela seção Leia mais.

D 8
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Olhe só que maravilha, quem poderia 
imaginar! Morando em Indaiatuba, vejo e 
converso com meus amigos em qualquer 
lugar! E quando sou eu que estou fora, 
escrevo e dou notícias sem demora!

Ouça com atenção a história de Cachinhos Dourados que 
seu professor vai ler! Ela é uma menina que invadiu a casa 
da família Urso, comeu o mingau do Ursinho, quebrou sua 
cadeirinha e ainda dormiu em sua cama.

1

Leia a carta que ela 
mandou à família 
Urso, pedindo 
desculpas pelo que 
fez.

2

Olhe só que maravilha, quem poderia 
imaginar! Morando em Indaiatuba, vejo e 
converso com meus amigos em qualquer 
lugar! E quando sou eu que estou fora, 
escrevo e dou notícias sem demora!

Hora do
desafi o

AHLBERG, Allan; AHLBERG, Janet. 
O carteiro chegou. São Paulo: Cia. 
das Letrinhas, 2009. p.14.

D 10
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Como você percebeu, Cachinhos Dourados esqueceu-se de 
colocar algumas informações na carta que escreveu. Com 
ajuda do professor e dos colegas, revise e corrija a carta 
da menina, de maneira que o Ursinho saiba: quando, onde 
e a que horas a festa de aniversário dela irá acontecer. 
Lembre-se de onde e quando a carta foi escrita. Depois 
escreva a versão revisada no espaço a seguir.

4

Com ajuda do professor e dos colegas, releia a carta da 
menina à família Urso e responda oralmente:

a) Quais são os assuntos abordados na carta?

b) Você sentiu falta de algum detalhe na carta de 
Cachinhos Dourados? Qual ou quais?

c) Converse com seu professor e descubra o signifi cado das 
iniciais P.S. que Cachinhos Dourados colocou no fi nal da 
carta. Registre a seguir.

3

D 7 – Os assuntos são:
• Pedido de desculpas de Cachinhos Dourados por ter entrado na casa, comido o mingau e quebrado a cadeirinha do Ursinho.
• A festa de aniversário de Cachinhos Dourados.

D 6 – Sim, Cachinhos Dourados terminou a carta, fazendo 
um convite para o Ursinho, mas esqueceu-se de escrever 
o dia, a hora e o local onde será a festa.
Chame a atenção dos alunos para o cabeçalho, que deve 
conter a data e o local onde foi escrita a carta, e essa 
informação não consta na carta de Cachinhos Dourados.

D 10 – P.S. signifi ca postscriptum, que em latim, por sua vez, signifi ca “escrito 
depois” ou “pós-escrito”. Na carta, Cachinhos Dourados lembrou-se de 
mais alguma coisa que queria escrever e, para não reescrever toda a carta 
novamente, acrescentou a informação, de forma breve, no fi nal.



14
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Para revisar o texto e verifi car que não se esqueceram 
de nenhuma informação importante na carta que 
reescreveram, confi ra-o mais uma vez, com ajuda do 
professor e dos colegas, e preencha a tabela a seguir.

Quando revisamos a carta da menina, nos 
lembramos de colocar: Sim Não

Local, data e nome do destinatário

Saudação

Assunto ou motivo para a escrita

Adequação do tempo verbal

Despedida e assinatura

Letra legível

5

Leia a frase retirada da carta escrita por Cachinhos 
Dourados:

“Sinto muito, mas muito mesmo ter entrado na casa de 
vocês [...]”

a) Marque um x na alternativa correta:
Nessa frase, Cachinhos Dourados está falando sobre:

(      ) ela mesma.
(      ) seu pai.
(      ) sua mãe.

b) Escreva as palavras da frase que justifi cam a sua resposta.

6

X

Sinto – está falando dela mesma; ter entrado – ela entrou.

D 9
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Indaiatuba, 15 de dezembro de 2010.

Andréa,

Estou escrevendo para saber como estão as coisas aí. Desde que você foi 

morar na Espanha com seus pais, estou sentindo falta das nossas brinca-

deiras e das nossas conversas. Ainda bem que podemos nos comunicar por 

carta, pois não tenho acesso à internet todos os dias. Espero que você possa 

me escrever sempre. Gostaria de saber se você já se acostumou com sua 

nova escola e com seus novos amigos. E por falar nisso, todos na nossa 

turma já estão com saudades de você; dei seu endereço para que nossos 

amigos possam escrever também. Por isso, aguarde q
ue em breve chegarão 

muitas cartas.

Beijinhos, de sua sempre amiga,
Letícia

Carta 1

Carta 2

Queridos amigos da revista Ciência Hoje das Crianças, 
estudamos na Escola Pedacinho de Alegria e estamos 
preocupados com a dengue, pois temos muitos casos em 
nossa cidade. Queremos saber mais sobre esse assunto tão 
importante. Vocês poderiam publicar uma revista só sobre 
a dengue? Aguardamos e agradecemos pela atenção.

Alunos do 3.º Ano “E” - Professora Ana Amélia - Riacho Alegre/SC - 08/07/2011

Leia as cartas a seguir.7
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Releia as cartas 1 e 2, e converse com o professor e os 
colegas:

a) Quem são os remetentes e a quem se destina cada 
carta?

b) Quais os assuntos de cada carta? 

c) Como cada remetente inicia e fi naliza suas cartas?

d) O que motivou cada um dos remetentes a escrever suas 
cartas?

8

Releia a carta 2 e preste atenção no trecho fi nal: 
“Aguardamos e agradecemos pela atenção.”

Discuta com o professor e os colegas:

a) São poucas ou várias pessoas que estão aguardando e 
agradecendo? Quem são elas?

b) O que aconteceria com o texto se trocássemos as 
palavras destacadas por aguardo e agradeço?

c) Que outras trocas desse tipo também poderiam mudar o 
sentido do texto? 

9

D 6 – Carta 1 –  remetente: Letícia; destinatário: Andréa.
        Carta 2 – remetente: alunos do 3.º ano; destinatário: revista Ciência Hoje das Crianças.

D 8 Carta 1 – Letícia quer saber notícias da amiga, que se mudou de país, e contar-lhe como continua a vida após sua 
partida.
     Carta 2 – Uma turma de alunos, preocupada com os casos de dengue, solicita mais informações para uma revista que 
costuma ler.

D 6 Carta 1 – inicia com um cabeçalho, que contém o local onde mora a remetente e a data em que a carta foi escrita, e o nome do destinatário e 
fi naliza com uma despedida: “Beijinhos, de sua sempre amiga, Letícia”.
      Carta 2 – inicia com uma saudação: “Queridos amigos da revista Ciência hoje das Crianças,” e fi naliza agradecendo pela atenção, dizendo que 
aguarda a resposta da revista, identifi cando-se os remetentes e apresentando a data em que a carta foi escrita.

D6 São várias pessoas: alunos do 3.º ano E.

Foram vários alunos que escreveram o texto. Se essas palavras fossem trocadas, não estariam em concordância com nós; em vez de escrevermos “nós 
aguardamos e agradecemos”, escreveríamos “eu aguardo e agradeço.”

As palavras: estudamos, estamos, temos e queremos.

D 7 Carta 1- Os motivos das cartas são: pedir notícias sobre as novidades da amiga que se mudou para a Espanha, contar a ela 
sobre a saudade da turma e pedir que aguarde várias cartas dos amigos, em breve; Na carta 2:  pedir que a revista publique 
matérias sobre a dengue.
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Agora releia a carta 1 e preste atenção nos seguintes 
trechos, para depois conversar com o professor e os 
colegas.

10

Na carta 1, os fatos estão acontecendo, já aconteceram ou 
ainda vão acontecer? Como é possível saber?

11

Após ter lido algumas cartas, conversado sobre elas com o 
professor e os colegas, você já deve ter percebido algumas 
coisas. O quê? Registre no esquema a seguir.

12

“Desde que você foi morar na Espanha com seus pais [...]”
“Ainda bem que podemos nos comunicar por cartas [...]”
“Espero que você possa me escrever sempre.”

a) As palavras destacadas seus, nos, me substituem 
palavras para que o texto fi que bem escrito. Quais?

b) Isso também acontece com outras palavras no texto? 
Quais?

Carta

Para que serve

Organização interna 
da carta

D 9

Seus – refere-se aos pais da menina; nos – refere-se às duas amigas: Andréa e Letícia; me “escrever” – refere-se a Andréa escrever para Letícia.

“Sua nova escola” e “seus amigos” - referem-se à escola e aos amigos de Andréa onde ela está morando atualmente; 
“nossa turma” e “nossos amigos” – referem-se à turma e aos amigos das meninas em Indaiatuba.

Alguns fatos já aconteceram, outros estão acontecendo e outros ainda acontecerão. É possível perceber isso, observando que no começo da carta Letícia 
explica por que está escrevendo e como a vida continua após a partida da amiga (as ações estão no tempo presente: “estou escrevendo”, “podemos 
nos comunicar”, “não tenho acesso”); no decorrer da carta, ela quer saber como foi a adaptação da amiga em outro país e utiliza o verbo no passado 
(“como foi sua adaptação”) e fi naliza com um verbo no futuro, dizendo que “[...] chegarão muitas cartas” (pois os amigos futuramente irão escrever).

Professor, reserve esse momento para 
conversar com os alunos a respeito da 
organização interna e da fi nalidade de 
uma carta, completando coletivamente o 
esquema a seguir.

COMUNICAÇÃO ESCRITA ENTRE PESSOAS DISTANTES

DESTINATÁRIO

SAUDAÇÃO

ASSUNTOS/MOTIVOS

DESPEDIDA

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE
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Agora é a sua vez de escrever! Após ter aprendido tantas 
coisas sobre a escrita de cartas:

a) Troque ideias com seus colegas e escreva uma pequena 
carta à Cachinhos Dourados para elogiar a atitude da 
menina de se desculpar com a família Urso na carta que 
lhes enviou. 

b) Utilize as informações organizadas no esquema da 
atividade anterior para planejar seu texto e rascunhe 
suas primeiras ideias a seguir.

c) Escreva utilizando letra cursiva e capriche no traçado. 
Lembre-se de que escrever com letra legível é muito 
importante para poder ser compreendido.

1.º rascunho da carta

13
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É hora da revisão! Troque de livro com um colega e ajudem-
-se. Verifi que se ele não se esqueceu de nenhum detalhe na 
carta que escreveu para Cachinhos Dourados, e preencha a 
tabela a seguir no livro dele.

A carta tem Sim Não

Local, data e nome do destinatário

Saudação

Assunto ou motivo para a escrita

Adequação do tempo verbal

Despedida e assinatura

Letra legível

14

Após ter recebido ajuda do seu colega na revisão, retorne 
ao seu rascunho, corrija-o e passe-o a limpo a seguir.

15
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Agora que você já sabe como se escreve uma carta, vamos 
a um detalhe muito importante: preencher o envelope.

a) Observe o modelo a seguir:

16

Destinatário: Nome da pessoa que vai receber a carta.

Endereço: nome da rua, número da casa ou prédio, número do 

apartamento (se for um edifício).

Cidade e estado onde mora a pessoa que vai receber a carta.

CEP: Código de Endereçamento Postal

SELO

Remetente: Nome Endereço: nome da rua, número da casa ou prédio, número 

do apartamento (se for um edifício).

Cidade e estado onde mora a pessoa que vai receber a carta.

CEP: Código de Endereçamento Postal

Destinatário: Nome da pessoa que vai receber a carta.

Endereço: nome da rua, número da casa ou prédio, número do 
apartamento (se for um edifício).
Cidade e estado onde mora a pessoa que vai receber a carta.CEP: Código de Endereçamento Postal

SELO

Remetente: Nome Endereço: nome da rua, número da casa ou prédio, número 

do apartamento (se for um edifício).
Cidade e estado onde mora a pessoa que vai receber a carta.CEP: Código de Endereçamento Postal

b) Para enviar a carta à Cachinhos Dourados, preencha o 
envelope com seus dados, conforme as indicações dadas 
anteriormente.

SELO

Remetente: _______________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

CEP: _____________-________

SELO

Remetente: _______________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

CEP: _____________-________
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Há cinco mil anos, as cartas eram escritas em pequenas 
tábuas de barro, depois de pedra, madeira e, derivado desta, 
papel celulose, a bendita folha de caderno, que arrancada, 
voa, literalmente, milhares de quilômetros levando as mal 
traçadas linhas cheias de saudades e lembranças.

Com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500, 
surgiu a primeira correspondência ofi cial ligada ao país, a 
qual, escrita por Pero Vaz de Caminha e enviada ao rei de 
Portugal, relatava com notório entusiasmo o descobrimento 
de uma nova terra. Com esse acontecimento, eternizado na 
história brasileira, estava sendo escrita a primeira página 
do surgimento do correio no Brasil.

Paulo Bregaro, considerado o primeiro carteiro e o patrono 
dos carteiros no Brasil, foi quem entregou a D. Pedro I, 
no dia 7 de setembro, às margens do Riacho Ipiranga, a 
correspondência da imperatriz Leopoldina, informando sobre 
as novas exigências de Portugal com relação ao Brasil. Ao 
recebê-la, D. Pedro reagiu às imposições da Corte, declarando 
no ato a Independência do Brasil, associando assim os Correios 
a esse importante momento histórico do País.

Antes da utilização do selo postal, as cartas eram pagas 
pelos destinatários e o valor a pagar dependia do peso da 
carta e da distância. Esse processo complicado causava vários 
problemas, como a recusa das cartas pelos destinatários, 
assaltos aos carteiros, ou mesmo o desvio para o bolso dos 
carteiros do dinheiro pago pelos destinatários das cartas.

Saiba mais sobre as cartas na história.17

A EVOLUÇÃO dos meios de comunicação. Meio século de aprendizagens. 8 ago. 2010. 
Disponível em: <http://meioseculodeaprendizagens.blogspot.com.br/2010/08/evolucao-
dos-meios-de-comu-nicacao.html>. Acesso em: 18 jun. 2012. (Adaptado).
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Com a evolução da escrita e da tecnologia, a carta deu 
origem a outros gêneros, entre eles o e-mail e as mensagens 
instantâneas. Essas formas de correspondências eletrônicas 
são muito utilizadas pela rapidez que proporcionam à 
comunicação. 

Mas ainda há pessoas, que pelo simples prazer de trocar 
correspondências físicas, preferem utilizar a carta.

Agora, leia uma piada engraçada e depois converse a 
respeito dela com o professor e os colegas.

O e-mail errado

Um homem foi para Salvador, mas deixou a mulher em 
casa porque ela ia depois. Quando chegou lá, foi mandar um 
e-mail para ela, mas errou uma letrinha e mandou para outra 
pessoa. 

Outra mulher que chegou do enterro do marido foi ligar 
o computador e viu que tinha uma mensagem. Então foi ler o 
e-mail em que estava escrito: 

— Oi amor, já cheguei aqui, isso aqui é uma beleza estou 
te esperando! Bjos.

P.S.: quando vier, traga poucas roupas porque aqui tá um 
calor dos INFERNOS.

A pobre mulher, ao ler o e-mail, caiu desmaiada.
Disponível em: <http://www.mensagem.etc.br/mensagem-e-mail-errado.html>.

Acesso em: 21 jun. 2010.

a) Por que causou confusão o e-mail enviado?

b) Qual foi a frase do texto que ocasionou toda a confusão?

c) O que o homem quis dizer com a expressão: “aqui tá um 
calor dos INFERNOS”?

18

Carta, e-mail ou mensagens instantâneas?

D 7, 8 e 10

D 10 - O homem errou uma letrinha e o e-mail foi enviado para outra pessoa.

D 6 - Quando vier, traga poucas roupas porque aqui tá um calor dos INFERNOS.

D 10 - Que no lugar onde estava fazia muito calor.
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d) Por que a mulher desmaiou?

e) A comunicação, nesse caso, foi efi ciente?

(      ) sim   (      ) não

f) A comunicação por carta também pode causar confusão? 

(      ) sim   (      ) não

g) Como?

Releia a piada do e-mail errado e, com ajuda do professor 
e dos colegas, explique o que deixa esse texto engraçado. 
Por que ele é considerado uma piada? Onde exatamente 
está a graça? Por que será que na expressão “calor dos 
INFERNOS”, a última palavra está escrita com todas as 
letras maiúsculas?

19

Você já viu uma mensagem instantânea?Você já viu uma mensagem instantânea?

Oi Aninha, tdb?

Precisamos conversar. Tenho 9dades pra vc. Me 
procure no recreio. Bjs

Martinha

aninha@mail.com.br

martinha@mail.com.br

Laços de amizade

20

D 10 - Como a mulher acabara de chegar do enterro do marido, deve ter achado que ele estava tentando se comunicar com ela do além.

Se o remetente errar ao escrever o endereço na carta, ela pode ir para outra pessoa.

X

X

D 8 e 10 - É considerada uma piada porque a mulher, ao chegar do enterro do marido, recebe uma 
mensagem, que dá a impressão ser dele, dizendo que chegou bem e que a está esperando num lugar que 

faz um calor dos infernos. A graça está na confusão que a troca de endereço ocasionou, pois o e-mail chegou justamente para uma mulher que acabara de 
perder o marido, e isso a fez pensar que estava recebendo um e-mail do falecido, desmaiando de susto. Como a pessoa, que ela imaginava ser seu marido, 
diz no e-mail que estava um “calor dos INFERNOS”, ela deve ter achado que era para onde ele tinha ido após morrer.
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Leu a mensagem? Discuta com o professor e os colegas a 
linguagem utilizada em correspondências eletrônicas:

a) Quem é o remetente e o destinatário? E qual o assunto?

b) É possível compreender o que está escrito?

c) Há algo errado?

d) Você já deve ter lido mensagens parecidas com essa em 
outros lugares. Onde?

e) Por que isso acontece?

f) Em quais situações essa forma de escrever pode ser 
aceita e em quais não pode?

g) Aprenda mais com o professor sobre como utilizar uma 
ferramenta de mensagem instantânea. Fique atento às 
explicações dele sobre os cuidados necessários na hora 
de escrever as mensagens!

21

D 6 e 7 – O remetente é a Martinha; o destinatário é a Aninha; o assunto é marcar um encontro.

Sim.

O texto não está escrito com linguagem formal, mas não podemos dizer que está errado por estar num suporte que 
permite essa forma de linguagem entre colegas.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Pode ser aceita: desde que essa linguagem seja usada em situações comunicativas do dia a dia com amigos, colegas, vizinhos, familiares; para 
escrever um bilhete, carta pessoal, um e-mail; para contar uma piada; e principalmente em comunicações instantâneas (em tempo real). Não 
pode ser aceita: na apresentação de um trabalho, em uma conversa com uma autoridade, em um discurso, em um documento escrito, em 
textos que exigem uma linguagem mais formal.
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Vamos aprender mais sobre nossa Língua Portuguesa!

Forme os casais, amigos da família Urso: 

O leão e a  _________________________________________

O cavalo e a  _______________________________________

A cobra macho e a  __________________________________

O urso e a  _________________________________________

O elefante e a  _____________________________________

O boi e a  __________________________________________

O cão e a  __________________________________________

O galo e a  _________________________________________

Observe o que aconteceu e discuta com o professor e os 

colegas a respeito do masculino e feminino.

22

 _________________________________________

 __________________________________

 _____________________________________

O boi e a 

 __________________________________________

leoa

égua

cobra fêmea

ursa

elefanta ou aliá

vaca

cachorra ou cadela

galinha
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Essa nossa Língua Portuguesa! Veja o que também pode 
acontecer. Reescreva o texto abaixo como se, para a festa 
de aniversário, fossem muitas meninas e meninos, muitos 
animais e tivessem muitos doces.

“Cachinhos Dourados convidou menino, menina, urso, 
leão, galo, galinha e até os Três Porquinhos para o seu 
aniversário. A festa será grande. Sua mãe preparou brigadeiro, 
bolo, biscoito, chocolate e refrigerante.” 

23

Você aprendeu mais uma? Então, saiba ainda mais!

Singular e plural
Na nossa língua, as palavras normalmente indicam um 

elemento. Elas estão no singular. Para indicar mais de um, 
usamos o plural.  

Quando as palavras indicam apenas um elemento, fi cam 
no singular. Exemplos: dia, moço, casa, menina, bola, etc.

Quando elas indicam dois ou mais elementos, fi cam no 
plural. Geralmente, o plural é formado acrescentando-se 
um s no fi nal das palavras. Exemplos: dias, moços, casas, 
meninas, bolas, etc.

Os nomes de objetos, sentimentos, seres, etc. estão 
no singular quando aceitam o artigo o ou a; e, no plural, 
quando aceitam o artigo os ou as. Exemplo:

Singular Plural
o livro os livros  

a caneta          as canetas

Cachinhos Dourados convidou meninos, meninas, ursos, leões, 
galos, galinhas, e até os Três Porquinhos para o seu aniversário. A 
festa será grande. Sua mãe preparou brigadeiros, bolos, biscoitos, 
chocolates e refrigerantes.
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Leia a seguir um trecho do livro O carteiro chegou, que sua 
professora já leu, lembra?

24
professora já leu, lembra?

SELO

Il.mo Sr. Lobo Mau

URGENTE

Casa da Vovozinha

Estrada do moinho

Pela estrada afora foi o Carteiro sozinho

Levar uma carta urgente prá lá do velho moinho.

Ao chegar ao endereço, avistou uma velhinha,

Tão estranha que o carteiro até comentou baixinho:

— Que dentes compridos, Vovozinha!

A-ham! Trouxe uma carta para... ooooh!
AHLBERG, Allan; AHLBERG, Janet. O carteiro chegou. Tradução de: Eduardo Brandão. 
Companhia das Letrinhas: São Paulo, 2009.

a) Observe e discuta com o professor e os colegas o que 
acontece com alguns sons das palavras destacadas. 
Como elas fi cariam se retirássemos a letra r de cada 
uma delas?

Saiba mais sobre esta questão da Língua Portuguesa!

Há também palavras que só são escritas no plural. Exemplo: 
as algemas, as bodas, os brócolis, as cócegas, os picles, as 
aspas, etc.

Outras palavras, apesar de pertencerem ao singular, 
terminam sempre com s, tanto no plural quanto no singular. 
Exemplo: o lápis, os lápis; o pires, os pires, etc.

D 3, 4 e 5
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Agora é a sua vez! Complete o quadro a seguir e descubra 
outras palavras que também apresentam encontro 
consonantal na mesma sílaba.

25

Nas palavras observadas, há o encontro de duas consoantes 
em uma mesma sílaba. Chamamos isso de encontro 
consonantal.

Palavras BR CR DR FR GR  TR VR Escreva aqui a
palavra

___AÇO

___EM

MA___UGADA

___AVO

___AVATA

___ITA

___ASILEIRO

___INTA

ZE___A

___OGARIA

___ATA

___ILHAR

LI___EIRO

___ABALHADOR

D 3

BRAÇO

TREM

MADRUGADA

CRAVO OU BRAVO

GRAVATA

GRITA OU FRITA

BRASILEIRO

TRINTA

ZEBRA

DROGARIA

TRILHAR OU BRILHAR

GRATA

LIVREIRO

TRABALHADOR
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Pesquise e liste, em seu caderno, outras palavras que 
apresentam encontro consonantal na mesma sílaba e, 
depois, siga as orientações do professor para:

a) Construir um cartaz com as palavras encontradas.

b) Expor o cartaz na classe para consultá-lo sempre que 
tiver dúvidas quando for escrever.

26

Fique esperto! Mais uma sobre a nossa Língua Portuguesa! 
Acabou o espaço na linha do seu caderno e você ainda não 
terminou de escrever uma palavra? Você se lembra do que já 
aprendeu a respeito? Discuta com o professor e os colegas.

27

Veja as dúvidas que os alunos do 3.º ano E (carta 2) tiveram, 
quando estavam escrevendo o primeiro rascunho, e discuta 
com o professor e os colegas quais as formas corretas de se 
separar a palavra criança, no exemplo a seguir.

a) (    ) Queridos amigos da revista Ciência Hoje das Cri-
anças

b) (    ) Queridos amigos da revista Ciência Hoje das Cr-
ianças

c) (    ) Queridos amigos da revista Ciência Hoje das Cria-
nças

d) (    ) Queridos amigos da revista Ciência Hoje das Crian-
ças

28

D3 e 4

D3

D 3, 4 e 5

X

X
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Aprendeu mais uma? Então, não esqueça!
Quando acabar o espaço na linha do seu caderno, 

caso  você ainda não tenha terminado de escrever uma 
palavra, deve terminá-la na linha debaixo. Fica, então, um 
pedaço da palavra na linha em que você está escrevendo, 
acompanhado de um tracinho, e a continuação da palavra, 
na linha seguinte. Mas você não pode “cortar” a palavra 
como bem entender — é necessário fazer isso respeitando 
a separação silábica.

Essa é uma das utilidades de se saber separar sílabas.

Para não esquecer mesmo, na tabela a seguir, separe 
as sílabas e veja o que acontece com as palavras que 
apresentam encontro de consoantes.

29

Agora discuta com o professor e os colegas:

a) O que aconteceu com a separação das sílabas que 
apresentaram encontro de consoantes nas palavras da 
atividade anterior?

b) Como separar as sílabas das palavras com consoantes 
repetidas rr ou ss (como em carro ou classe)?

30

PALAVRA SÍLABAS ENCONTROS 
CONSONANTAIS

bicicleta

bruxa

criança

grande

D 3 e 4

bi – ci - cle - ta cl

bru - xa br

cri – an - ça cr / nç

gran - de gr / nd

Na separação silábica, esses encontros consonantais podem fi car na mesma sílaba ou em 
sílabas diferentes, por exemplo, cri-an-ça.

Nas palavras em que aparecem as consoantes rr ou ss repetidas, deve-se separar uma consoante da outra, ou seja, devem fi car em sílabas 
diferentes. Exemplo: car-ro, clas-se.
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Leia mais 

VIVIANA: RAINHA DO PIJAMA

Autor: Steve Webb - Editora Salamandra

Viviana adora animais selvagens. Ela se 
pergunta o que eles vestem quando vão dormir. 
Então, consultando o mapa, ela os convida para 
a Festa Mundial do Pijama, com um prêmio para 
o melhor de todos os pijamas. Quem será o 
vencedor? Leia e descubra!

O CARTEIRO CHEGOU

Autores: Janet Ahlberg e  Allan Ahlberg 
- Editora Companhia das Letrinhas

Este livro é como a sacola do carteiro: 
Vem cheia de cartas de verdade, com envelope 
e tudo. Para você abrir e ler! São cartas que 
o carteiro levou para algumas personagens 
que você conhece de outras histórias. Leia e 
descubra quais são elas.

DE CARTA EM CARTA

Autor: Ana Maria Machado - Ilustrador: 
Nelson Cruz - Editora Salamandra

A história é de Pepe e seu avô, o jardineiro 
José. Pepe queria ficar brincando em casa em vez 
de ir à escola e dizia para os seus pais que tinha 
que ajudar seu José. Mas, de vez em quando, ele 
e seu avô brigavam. Um dia, o menino resolveu 
mandar uma carta para seu José. Como não sabia 
escrever, pediu ajuda a um escrevedor, enquanto 
trocava cartas com o avô, Pepe fez grandes 
descobertas.
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Marque a alternativa correta.

Destinatário é:

A (      ) quem recebe a carta.

B (      ) quem escreve a carta.

C (      ) é o mesmo que remetente.

D (      ) quem leva a carta ao correio.

O endereço do remetente vai:

A (      ) escrito na frente do envelope.

B (      ) não precisa colocar no envelope.

C (      ) escrito no verso do envelope.

D (      ) sem o endereço correto do remetente, a carta não chega ao 
      destino.

Pense e
Responda

X

X
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O que é um conto popular?

Re� ita sobre a palavra popular. O que ela signi� ca?

Que outra palavra você lembrou ao re� etir sobre ela?

Com certeza, você já deve ter ouvido algum conto 
popular. Lembra-se do nome? E da história?   

Lembra-se de alguma personagem?

Nesta unidade, você vai conhecer um pouco mais sobre os 
contos populares. Vai pensar, re� etir e se divertir com algumas 
histórias!

popular. Lembra-se do nome? E da história?   

contos populares. Vai pensar, re� etir e se divertir com algumas contos populares. Vai pensar, re� etir e se divertir com algumas 

popular
Conto

Roda de
Conversa
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Acompanhe a leitura de seu professor do texto 
a seguir.

A árvore que dava dinheiro 
Histórias de Pedro Malasartes

Um dia vendo-se apertado com 
a falta de dinheiro e não querendo 
ter arenga com o dono da pensão, 
Malasartes saiu, naquela manhã, 
bem cedo, para ganhar a vida. 
Arranjou com o vendedor de mel de 
jataí um bocado de cera; trocou na 
mercearia de seu Joaquim a única 
nota de dinheiro que lhe sobrara, 
por algumas moedas de vintém e 
caiu na estrada. Caminhou por obra 
de uma légua ou mais, quando avistou 
uma árvore na beira da estrada. 
Chegando ao pé da árvore, parou e 
pôs-se a pregar os vinténs à folhagem 
com a cera que arranjara.  

Não demorou muito, deu de 
aparecer na estrada um boiadeiro 
que vinha tocando uns boizinhos 
para vender na vila. E como já ia 

1

Alguém contou, não sei se é 
verdade, já dizia vovó no avançar 
da idade. Será que o povo inventou 
tanta história? Será que ela 
aconteceu de fato, ou é só boato?

Alguém contou, não sei se é 
verdade, já dizia vovó no avançar verdade, já dizia vovó no avançar 
da idade. Será que o povo inventou 
tanta história? Será que ela 
aconteceu de fato, ou é só boato?

Hora do
desafi o

3636
1. arenga: discutir | 2. bocado: pouco; punhado | 3. vintém: moeda antiga | 4. légua: medida de distância | 5. boiadeiro: condutor de boiada
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levantando um solão esparramado, a cera ia derretendo e 
fazendo cair as moedas. Malasartes, fazendo festas, as apanhava. 
O boiadeiro acercou-se curioso, perguntou-lhe o que fazia, e 

Malasartes explicou:

— Esta árvore é deveras encantada, patrão. As 
suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo 
todas, porque vou me bandear pra outra terra e 
tô pensando em levar a árvore, apesar de todo o 

trabalho que vai me dar.

— Não me diga isto, sô!

— É o que eu lhe digo, patrão!

— Diacho! Se lhe vai dar tanto 
trabalho...

E o boiadeiro propôs 
comprar a árvore encantada. 
Malasartes, depois de 
muitas negaças, fechou 

negócio trocando a árvore 
pelos boizinhos; em seguida, bateu pé 
na estrada, vendendo-os na vila por um 
bom preço.

O boiadeiro mandou alguns de seus 
peões retirarem, com todo o 

cuidado, a árvore encantada 
e a replantou no pomar do 
seu sítio. Daqueles anos até 
hoje, está esperando ela dar 
moedas de vinténs.

SÉRGIO, Ricardo. A árvore que dava dinheiro: 
histórias de Pedro Malasartes. 24 jun. 2008. 

Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.
br/contos/1049695>. Acesso em: 19 jun. 2012.

3737
6. deveras: realmente/verdadeiramente | 7. bandear: passar para outro lugar/mudar de lado
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Converse com o professor e os colegas, e responda 
oralmente:

a) “A árvore que dava dinheiro” é um conto:

(     ) de fadas.

(     ) que teve origem na cultura popular.

(     ) cheio de assombrações.

(     ) de reis, príncipes e princesas.

b) Se você fosse o boiadeiro, acreditaria no que Malasartes 
falou?

Releia o texto e, com ajuda do professor e dos colegas, 
localize o nome das personagens a quem se referem as 
frases a seguir.

a) Falou que a árvore era deveras encantada e que suas 
frutas eram moedas legítimas.

b) Propôs comprar a árvore. 

2

3

X

Resposta pessoal.

Malasartes.

D 6

O boiadeiro.
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Com ajuda do professor e dos colegas, leia outra vez o 
texto, localize e grife o trecho que fez você pensar nas 
características atribuídas a Malasartes e ao boiadeiro.

6

c) “[...]mandou alguns de seus peões retirarem, com todo 
o cuidado, a árvore encantada e a replantou no pomar 
do seu sítio.”

d) “[...]fechou negócio trocando a árvore pelos boizinhos; 
em seguida, bateu pé na estrada, vendendo-os na vila 
por um bom preço.”

Com ajuda do professor e dos colegas, discuta o signifi cado 
que as expressões destacadas a seguir possuem. Por que 
elas foram utilizadas pelo autor nesse conto?

a) Malasartes saiu, naquela manhã, bem cedo, para ganhar 
a vida.

b) Trocou por algumas moedas de vintém e caiu na 
estrada.

4

Com ajuda do professor e dos colegas, leia mais uma 
vez o texto “A árvore que dava dinheiro” e procure duas 
características para o boiadeiro e duas para Malasartes.

5

O boiadeiro.

Malasartes.

Para ganhar dinheiro.

Foi embora; seguiu seu caminho.

D 10

D 10

Professor, essas informações estão implícitas no texto. Leia-o antecipadamente, mais de uma vez, procurando essas informações, entenda-o e 
ajude seus alunos a chegar a essas ou a outras conclusões. Pode-se concluir que: Malasartes é preguiçoso e esperto; o boiadeiro é ingênuo e curioso.

Malasartes: Preguiçoso: “Um dia vendo-se apertado com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com o dono da pensão, Malasartes saiu, naquela 
manhã, bem cedo, para ganhar a vida [...] apesar de todo o trabalho que vai me dar.” 
Esperto: “Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas [...] Estou colhendo todas” 
Boiadeiro: Ingênuo: “Não me diga isto, sô!” “Diacho! Se lhe vai dar trabalho [...]” “E o boiadeiro propôs comprar a árvore encantada.”
Curioso: “ O boiadeiro acercou-se curioso, perguntou-lhe o que fazia.”

D 10
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 Converse com o professor e os colegas: 

a) Imagine qual foi a atitude do boiadeiro quando descobriu 
que a árvore não dava dinheiro.

b) O que você achou da atitude de Malasartes?

c) Você acha possível, na vida real, que alguém faça uma 
trapaça como a que Malasartes fez?

7

Agora leia outro texto escrito a partir da cultura popular 
de nosso país.

O menino e o padre 

Certa vez um padre 
andava pelo sertão, e como 
estava com muita sede, 
aproximou-se duma cabana 
e chamou por alguém de 
dentro. 

Veio então lhe atender 
um menino muito mirrado. 

 — Bom dia, meu fi lho, 
você não tem por aí uma 

aguinha aqui pro padre? 

— Água tem não senhor, aqui só tem um pote cheio de garapa 
de açúcar! Se o senhor quiser... — disse o menino. 

— Serve, vá buscar. — pediu-lhe o padre. 

8

D 10

Resposta pessoal

Resposta pessoal

Resposta pessoal
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E o menino trouxe a garapa dentro de uma 
cabaça. O padre bebeu bastante e o menino 
ofereceu mais. Meio desconfi ado, mas como 
estava com muita sede, o padre aceitou. 

Depois de beber, o padre curioso perguntou 
ao menino: 

— Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar 
com você por causa dessa garapa? 

— Briga não senhor. Ela não quer mais essa 
garapa, porque tinha uma barata morta dentro 
do pote. 

Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça 
no chão e esta se quebra em mil pedaços. E 
furioso ele exclama. 

— Moleque 
danado, por que não 
me avisou antes? 

O menino olhou 
desesperado para o 
padre, e então disse 
em tom de lamento: 

— Agora sim eu 
vou levar uma surra 
das grandes; o senhor 
acaba de quebrar a 
cabacinha de vovó 
fazer xixi dentro! 

Conto popular do Nordeste, muito conhecido em quase todas as 
cidades do interior de Pernambuco ao Maranhão. Origem desconhe-

cida.
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Em dupla, completem a tabela com informações dos dois 
textos que vocês leram. Para isso, leiam-nos novamente. 
Quando terminarem, comparem suas respostas com as dos 
demais colegas de classe.

A árvore que dava 
dinheiro

O menino e o 
padre

Personagens da história. 

Local em que 
aconteceram os fatos 

mais importantes.

Expressões que indicam 
tempo, utilizadas para 

iniciar a história.

Características mais 
importantes de cada 

personagem. 

Autoria do texto.

9

Qual conto você achou mais engraçado? Por quê? Conte ao 
professor e aos colegas.

10

Malasartes e o boiadeiro

Em uma estrada

Um dia

Pedro Malasartes: malandro
Boiadeiro: ingênuo

Resposta pessoal.

Conto popular escrito por Ricardo Sérgio.

O padre e o menino

Em uma cabana

Certa vez

Padre:  inocente
Menino: malandro

Conto popular de origem desconhecida: 
nessa versão não há identifi cação de quem a 
escreveu.
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Com ajuda do professor dos colegas, leia trechos retirados 
do primeiro conto. 

a) Assinale as palavras que estão escritas numa variante 
diferente da que você aprende na escola.

“— Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas 
são moedas legítimas. Estou colhendo todas, porque vou me 
bandear pra outra terra e tô pensando em levar a árvore, 
apesar de todo o trabalho que vai me dar.

— Não me diga isto, sô!

— É o que eu lhe digo, patrão!

— Diacho! Se lhe vai dar tanto trabalho...”

b) Por que essas palavras foram usadas nesse texto? Discuta 
com o seu professor e colegas.

11

Leia a tirinha do Chico Bento e observe a fala das 
personagens. Discuta com o professor e os colegas por que 
isso acontece.

12

http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira121.htm

Professor, provavelmente os alunos irão assinalar as palavras: deveras, bandear, tô, sô e diacho.

A resposta para esta questão deve ser oral. Provavelmente, os alunos achem que a fala está errada, por isso é necessário dizer-lhes que são expressões 
regionais. É a forma como as pessoas falam, dependendo da região onde vivem.
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Ouça com atenção outros contos populares que seu 
professor vai ler. Divirta-se e faça boas refl exões!

13

Agora que você conheceu um pouco mais a respeito dos 
contos populares, a sua tarefa é escrever, com ajuda de 
um colega, um fi nal diferente para um dos contos que 
você conheceu. Depois de pronto, que tal transformar o 
conto reescrito em livro para a Feira Literária? Capriche 
para fazer seus leitores rirem ou pensarem. Siga o roteiro 
que seu professor irá propor.

15

Vamos aprender um pouco mais sobre a nossa Língua 
Portuguesa! S, C ou Ç?

a) Leia o texto a seguir e converse com o professor e os 
colegas sobre o escrita correta de algumas palavras.

16

Escolha um dos contos que você conheceu e reconte-o 
para alguém que não conhece. Lembre-se de:

a) Usar um tom de voz adequado (nem muito alto, nem 
muito baixo).

b) Pronunciar as palavras corretamente (sem “comer” 
nenhum pedaço delas).

c) Utilizar expressões faciais e gestos para tornar a história 
mais atraente.

14

Você percebeu?
Chamamos de contos populares as histórias que vão 

sendo contadas oralmente de uma pessoa para outra. São 
populares, por serem histórias criadas pelo povo.
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Pesquise no dicionário e escreva em seu caderno cinco 
palavras que iniciem com:

17

Pinte a palavra que está escrita corretamente, que o 
professor ditar.

semente
cemente

cimento
simento

cinema
sinema

cemitério
semitério

segundo
cegundo

sequência
cequência

selo
celo

cebola
sebola

sentimento
centimento

signifi cado
cignifi cado

cipó
sipó

semáforo
cemáforo

sentado
centado

cereais
sereais

cesta
sesta

18

Cenoura
Coco
Alface
Cebola
Melancia
Amaciante

Caju
Rúcula
Brócolis
Cereais
Acerola
Pão sírio

Sabão       
Sementes
Soja
Suco 

ce ci se si ca co cu

Lista de compras da mamãe:
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Recorte do material de encarte as peças para 
montar um dominó de palavras. Cole-as em uma 
cartolina para facilitar na hora do jogo. Junte-se 
a um colega e fi quem atentos na leitura das regras 
que seu professor irá fazer. Comecem a brincadeira 
e aprendam divertindo-se. 

19

Você observou que no jogo das palavras havia palavras 
com ç? Quais eram essas palavras?

a) Agora pesquise em livros, revistas ou outros materiais 
escritos, cinco palavras que tenham ç na escrita, 
escreva-as em seu caderno e depois converse com o 
professor e os colegas:

b) Nas palavras que vocês encontraram, quais letras vêm 
depois do ç?

c) Vocês encontraram palavras que começam com ç?

20

Então, o que você aprendeu sobre o uso das letras s, c ou 
ç? Converse com o professor e os colegas:

a) Em quais palavras da lista de compras (atividade 16) 
você poderia ter dúvidas na hora da escrita? Por quê?

b) Nessa lista há palavras que não geram dúvidas na hora 
da escrita? Quais são elas? Por que isso acontece?

c) Quando é necessário usar o ç?

d) Converse com o professor e os colegas, e depois registre 
suas descobertas no caderno.

21

Material de 
Encarte

1

Cenoura, alface, cebola, melancia, amaciante, cereais, acerola, sementes

Coco, caju, rúcula, brócolis, sabão, soja, suco

Para que a letra c tenha o som de /s/ antes das vogais a, o, u, usamos ç.

Professor, auxilie os alunos a perceber que a letra c tem som de /k/, quando aparece antes das vogais a, o, u; e tem som de /s/, 
quando aparece antes das vogais e, i. 
Os sons ce ou se e ci ou si são idênticos na leitura das palavras. Para termos certeza de qual letra utilizarmos na hora da escrita 
de palavras com essas sílabas ou sons, é necessário decorá-las ou consultar o dicionário.
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Leia mais 

MATA: CONTOS DO FOLCLORE BRASILEIRO

Autor: Heloisa Prieto - Editora Companhia das Letrinhas

A beleza irresistível do boto, a horripilante bruxa amazônica, 
Matinta Pereira, a generosidade da Mãe d´água – eis alguns dos 
mistérios narrados neste livro, em histórias que possuem dois grandes 
dons: fazer rir e despertar a imaginação com algumas das mais belas 
lendas da tradição oral do mundo. Leia e surpreenda-se!

CONTOS INDÍGENAS BRASILEIROS

Autor: Daniel Munduruku - Editora Global

Este livro nos mostra que a palavra cria, 
enfeitiça, embriaga, gera monstros, faz heróis, 
remete-nos para nossa própria memória ancestral e 
dá sentido ao nosso estar no mundo. Foi com esta 
paixão e certeza que este livro foi escrito por meio 
da seleção de mitos que representam a caminhada de 
diversos povos indígenas. Leia e conheça um pouco 
mais!

FACÉCIAS: CONTOS POPULARES 
DIVERTIDOS

Autores: Luís da Câmara Cascudo e 
Rogério Borges - Editora Global

Este livro traz histórias que o povo conta, 
ingênuas, engraçadas e, às vezes, cruéis. Essas 
histórias foram resgatadas  e reunidas por um 
dos maiores estudiosos da cultura popular 
brasileira, Luís da Câmara Cascudo.
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Marque um x na alternativa que indica de quem é a fala da frase a seguir, 
retirada do conto “O menino e o padre”.

“Agora sim eu vou levar uma surra das grandes, o senhor acaba de 
quebrar a cabacinha de vovó fazer ‘xixi’ dentro!”

A (      ) padre.

B (      ) menino.

C (      ) Malasartes.

D (      ) narrador do texto.

Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente:

A (    ) aserola - açougue - dosse

B (    ) amaciante - cereais - cimento

C (    )  çacudir - doce - rúcula

D (    ) acerola - açúcar - centado

Marque um x na alternativa que indica de quem é a fala da frase a seguir, 
retirada do conto “O menino e o padre”.

Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente:

Pense e
Responda

X

X



Matemática
3.º Ano | 3.º Bimestre
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De que festas você gosta de participar?

Qual a sua festa preferida? Por quê?

Quais as festas que acontecem na cidade 
onde você mora?

Você precisa da matemática para 
participar dessas festas? Como?

onde você mora?

participar dessas festas? Como?

festas!
A matemática não falta nas

Roda de
Conversa
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O texto abaixo revela números e emoções. Leia-o.

Calça apertada, fi vela, botas e chapéu. Esse é o traje 
completo dos mais afi cionados frequentadores dos eventos 
countries que acontecem em várias cidades brasileiras. 
Segundo a Confederação Nacional de Rodeio, as mais de 
1200 festas do peão que ocorrem no Brasil levam cerca de 26 
milhões de pessoas às arenas durante o ano.

A Festa do Peão de Boiadeiro teve início em 1955 e foi o 
primeiro acontecimento do estilo efetivado na América Latina. 
Até meados de 1960, a festa era realizada em dois dias. Já 
nessa época, o rodeio era a atração principal. Nos anos 80, 
a festa se concretizou como o maior acontecimento country 
do Brasil. Em 2001, foi instituída a Primeira Cooperativa de 
Trabalho dos Profi ssionais de Peões de Rodeio. Em abril de 
2001, foi instituída a lei 10 220/2001, que considera o peão de 
rodeio um atleta profi ssional.

Números confi rmam, rodeio de Indaiatuba é uma grande 
festa
Público estimado: 200 000 pessoas. 
Estacionamento: para 8 000 veículos por dia. 
Equipes de apoio: 500 profi ssionais diretos e 1 500 
indiretos. 
Consumo: 10 000 dúzias de refrigerantes, 50 000 unidades 

1

Na dança, na música, no rodeio,
na casa, no clube ou na praça.
Não importa o lugar do festejo,
a matemática está lá feito um 
lampejo!

Na dança, na música, no rodeio,
na casa, no clube ou na praça.
Não importa o lugar do festejo,
a matemática está lá feito um 
lampejo!

Hora do
desafi o
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de sorvetes, 15 000 dúzias de cervejas. 
Seis toneladas de material reciclado.

a) Observe a imagem e faça uma estimativa do número de 
pessoas presentes nesse evento. 

b) As festas de peão levam mais de 26 milhões de pessoas 
às arenas. Represente esse número com algarismos.

c) Discuta com o professor e os colegas o que podemos 
contar em milhões.
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26 000 000.

Dinheiro, produtos, tempo histórico, pessoas, distância, estrelas, etc.
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d) Está previsto um consumo de: 10 000 dúzias de 
refrigerantes na Festa do Peão de Indaiatuba. Complete o 
quadro, registrando a contagem de 1 000 em 1 000 dúzias.

1 000

6 000 10 000

e) Leia os números e complete as frases, escrevendo-os por 
extenso.

Acontece em torno de (1 200)  ________________________
___________ festas de peão de boiadeiro em todo o Brasil.

A Festa do Peão de Boiadeiro teve início em (1955)  ______
_______________________ e foi o (1.º)  ________________
acontecimento do estilo efetivado na América Latina. Até 
meados de (1960)  __________________________________
_______ a festa era realizada em dois dias.

Em (2001),  ________________________________________
foi instituída a lei (10 220)  ___________________________
 __________________________________________________
que considera o peão de rodeio um atleta profi ssional.

Na Festa de Peão de Indaiatuba, está previsto o consumo 
de (50 000)  ________________________________________
unidades de sorvetes.

2 000

7 000

3 000

8 000

4 000

9 000

 mil e duzentas

primeiro

 mil, novecentos e sessenta

Dois mil e um

Dez mil, duzentos e vinte

Cinquenta mil 

mil, novecentos e cinquenta e cinco

5 000
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Na Festa do Peão de Indaiatuba, está prevista a venda de 
10 000 dúzias de refrigerantes. 

a) Uma dúzia é igual a  ______________________________ .

b) Faça uma estimativa de quantos refrigerantes equivalem 
a 1 000 dúzias:  __________________________________ .

c) Confi ra na calculadora se você acertou ou se aproximou 
do resultado real:  ________________________________ .

d) De quanto foi a diferença?  ________________________ .

No primeiro dia de festa, foram vendidos 5 784 refrigerantes. 
Isso signifi ca que foram vendidos:

_______ + ________ + _______ + ________ ou

5784
 1.ª ordem: _________ unidades
 2.ª ordem: _________ dezenas
 3.ª ordem: _________ centenas
 4.ª ordem: _________ milhares

a) Quanto vale o 7 na ordem que ocupa? _______________.

b) Descubra quantos refrigerantes venderam no segundo 
dia: 3 unidades de milhar, uma centena, nove dezenas e 
cinco unidades:  __________________________________ . 

2

3

12 unidades

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

12 000

5000 700 80     4

4

8

7

5

700

3 195
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c) Represente com:

UM C D U

d) Quantos refrigerantes foram vendidos nos dois dias 
juntos? Represente no ábaco e registre.

e) Qual é o valor do 8 na posição que ocupa nesse número?Qual é o valor do 8 na posição que ocupa nesse número?

3 1 9 5

Oito unidades de milhar.
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f) Se fosse vendido um refrigerante a mais, quanto seria? 
Registre.

Numa festa de peão, 25 pessoas estavam na fi la do 
refrigerante. 15 pessoas já foram atendidas. Continue 
numerando, por ordem de chegada, as pessoas que ainda 
estão na fi la.

16.º ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

a) Chegaram mais 7 pessoas na fi la. O último que chegou é 
o _________ da fi la.

b) Complete o quadro com o:

Antecessor Número do ingresso Sucessor

1 999

1 100

800

320

4

8 980

17.º,              18.º,              19.º,              20.º,               21.º,              22.º,              23.º,               24.º       e      25.º

32.º

1 998 2 000

1 099 1 101

799 801

319 321
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Ingresso
n.º 965

Ingresso
n.º 137

Ingresso
n.º 1309

Ingresso
n.º 276

Ingresso
n.º 592

Ingresso
n.º 320

Ingresso
n.º 199

Ingresso
n.º 401

Ingresso
n.º 627

Ingresso
n.º 800

Ingresso
n.º 611

Ingresso
n.º 1100

Ingresso
n.º 704

Ingresso
n.º 899

Ingresso
n.º 950

Ingresso
n.º 1999

Ingresso
n.º 1601

Várias pessoas da família de Daniel compraram ingressos 
para uma feira de gado. Observe os números dos ingressos:

5

a) Quais os ingressos que registram números pares?

b) Quais são os ímpares?

c) Coloque a numeração dos ingressos em ordem decrescente.

592, 704, 320, 800, 950, 276, 1 100

965, 137, 1 309, 199, 401, 627, 611, 899, 1 999, 1 601

1 999, 1 601, 1 309, 1 100, 965, 950, 899, 800, 704, 627, 611, 592, 401, 320, 276, 199, 137 
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Dona Clara é quituteira. Ela faz sanduíches para vender na 
festa de peão. Para uma dessas festas, ela preparou:

Dias de 
festa

Sanduíche 
de queijo

Sanduíche 
de presunto 

e queijo

Sanduíche 
natural Total

C   D   U C   D   U C   D   U

1.º dia 1   2   4 0   5   9 1   1   0

2.º dia 1   1   0 1   0   4 1   4   8

3.º dia 1   1   9 1   1   8 1   3   4

Total

a) Usando o ábaco ou o material dourado, complete a 
última coluna do quadro, registrando quantos sanduíches 
dona Clara fez em cada dia.

b) Somando as unidades, as dezenas e as centenas, você 
descobrirá quantos sanduíches de cada tipo dona Clara 
preparou.

c) Em que dia ela preparou menos sanduíches?

d) Em que dia ela preparou mais sanduíches?  ____________
Quantos a mais?  __________________________________

e) Quantos sanduíches dona Clara precisaria fazer a mais em 
cada dia para completar 380? Registre em seu caderno.

6

293

362

371

353 281 392 1 026

No 1.º dia.

3.º dia.

371 - 293 = 78  sanduíches.

1.º dia 380 - 293 = 87
2.º dia 380 - 362 = 18
3.º dia 380 - 361 = 19 
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Dona Clara fez 392 sanduíches naturais. Qual a diferença 
entre a quantia de sanduíches naturais e a de queijo? 

a) Represente a operação, utilizando:

Operação Ábaco Material dourado

392 - 353 = _______

b) Podemos calcular de outras maneiras!

7

C D U C D U

–

39
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c) Qual a diferença entre os sanduíches naturais e os de 
presunto e queijo. Represente os cálculos que você fez. 
Calcule, utilizando o material dourado e registre em seu 
caderno.

Muitas pessoas de Indaiatuba foram para a Festa de 
Peão de Barretos. Calcule quantas pessoas partiram de 
Indaiatuba no mesmo dia.

Número 
de carros

Número 
de pessoas 
em cada 

carro

Somando Multiplicando Total

1 5 5 1 x 5

2 5 5+5 2 x 5

3 5 5+5+5 3 x 5

4 5 5+5+5+5 4 x 5

5 5 5+5+5+5+5 5 x 5

6 5 5+5+5+5+5+5 6 x 5

7 5 5+5+5+5+5+5+5 7 x 5

8 5 5+5+5+5+5+5+5+5 8 x 5

9 5 5+5+5+5+5+5+5+5+5 9 x 5

10 5 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5 10 x 5

8

C D U

3 9 2

_ 3 5 3

0 3 9

8 12

5

30

15

40

10

35

20

45

25

50
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a) Se partiram 10 carros, com 5 pessoas em cada um, 
foram para Barretos ____________ pessoas.

b) Agora, organize, em seu caderno, um quadro, seguindo o 
modelo acima, e calcule o número de rodas de 1 até 10 
carros. 

c) Descubra o segredo, complete a tabela e facilite seus 
cálculos.

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0

1 0 2 6 10

2 2 6 14

3 12 27

4 0 8 20

5 15 50

d) Consultando a tabela, calcule: 

 6 carros com 4 pessoas em cada um:  __________________

 4 motos com 2 pessoas em cada uma:  _________________

50

0

1

3

3

4 12 16 24 28 32 36 40

4

5

5 7 8 9

0 4

6 9 15 18 21 24 30

10 20 25 30 35 40 45

24

8

8 10 12 16 18 20

0

0

00 0 00 0 0

Construção da tabuada do 4.
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48 2
- 4  24

08
- 8

0

5 vans com 9 pessoas em cada uma:  ___________________

Quando precisamos somar parcelas iguais, fazemos uma 
multiplicação.

Em Limeira, um grupo de 48 jovens queria ir para a Festa do 
Peão, de Barretos. Dividiram o grupo em dois micro-ônibus. 
Quantos jovens viajaram em cada ônibus, se o grupo de 
jovens foi dividido em duas partes iguais? Calcule do seu 
jeito.

Veja uma das formas de resolver esta operação.

9

dividendo
quociente

resto

45

Professor, lance o desafi o e proponha que os alunos realizem a 
atividade com desenhos e  outras situações em que se explore 
a ideia de repartir em partes iguais.
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Quando precisamos repartir quantidades, fazemos uma divisão.

Observe as opções de lanche da praça de alimentação na 
festa de Barretos.

10
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Resolva as situações em seu caderno.

a) Lucas comprou um refrigerante, um sanduíche natural, 
um pacote de batatas fritas e um algodão-doce. Ele 
pagou com duas notas de R$ 5,00. De quanto foi o troco? 
Recorte as cédulas e moedas do encarte e calcule. 

b) Sérgio foi até a praça de alimentação, mas só queria 
gastar R$ 6,00. O que ele conseguiu comprar com essa 
quantia?

c) Dona Lúcia comprou 3 sanduíches de presunto e queijo e 
3 refrigerantes para seus fi lhos. Quanto ela gastou? 

d) De quanto foi o troco, se ela pagou com duas notas de 
R$ 5,00?

Dona Clara, a quituteira, fez um bolo para vender na 
festa. 

Veja como ele foi repartido:

11

Material de 
Encarte

1

Veja como ele foi repartido:

1,20 + 2,50 + 2,00 + 2,00 = 7,70
10,00 - 7,70 = 2,30
O troco foi de R$ 2,30

Professor, faça as possíveis combinações. Sugestão:
Um sanduiche de presunto e queijo, um refrigerante, uma fatia de bolo e uma pipoca.

O troco foi de R$ 1,00.

1,80 X 3 = 5,40
1,20 X 3 = 3,60
5,40 + 3,60 = 9,00
Ela gastou R$ 9,00
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Quando repartimos um inteiro em partes iguais, cada parte 
representa uma fração do inteiro, isto é, um pedaço do inteiro. 

Se um inteiro é dividido em duas partes, cada parte é 1
2
 do 

inteiro.
 1
2
 lê-se um meio.

 1  é o numerador: indica o número de partes vendidas 
 2  é o denominador: indica a quantidade de partes que o 
inteiro foi dividido.

Observe no gráfi co a quantidade de espetinhos de carne 
que o Sr. Joaquim vendeu numa festa do peão, durante 
uma semana.

U
ni

da
de

s 
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as

Dias da semana

a) Complete a tabela com os dados do gráfi co.

12

Legenda

domingo

segunda-feira

terça-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

sábado

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
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Domingo Segunda-
-feira

Terça-
-feira

Quarta-
-feira

Quinta-
-feira

Sexta-
-feira Sábado

Espeti-
nhos

vendidos

b) Qual foi a diferença de vendas entre o dia em que o 
Sr. Joaquim vendeu mais e o dia em que vendeu menos 
espetinhos?

c) Forme dupla com um colega. A partir do gráfi co ou da 
tabela, criem duas situações-problema, cada um em seu 
caderno, e troquem-nos, para que um tente resolver as 
situações-problema criadas pelo outro.

Faça uma pesquisa com 5 pessoas, questionando-as sobre 
qual a festa típica na região de sua preferência.

a) Leve os dados da pesquisa para a sala de aula e socialize 
com os colegas.

b) Com a ajuda do professor, organize uma tabela.

13

500

500 - 150 = 350

200 300 400 150 450 500
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c) No quadro abaixo, monte um gráfi co e crie uma legenda.
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Pense e
Responda

Assinale a alternativa correta.

5 + 5 + 5 + 5, é o mesmo que:

A (      ) 2 x 5.

B (      ) 1 x 5.

C (      ) 4 x 5.

D (      ) 5 x 5.

Manoel quer repartir 15 carrinhos entre seus 3 � lhos. Para resolver essa 
operação, ele utilizará uma:

A (      ) fração.

B (      ) multiplicação.

C (      ) adição.

D (      ) divisão.

Manoel quer repartir 15 carrinhos entre seus 3 � lhos. Para resolver essa 
operação, ele utilizará uma:

X

X
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Leia o texto “As horas de Horácio”, que se 
encontra no Caderno de Leitura.

Horácio diz que está cansado de sua vida 
cheia de horas. Sua vida também é assim? 
Você acha que Horácio está certo? Por quê?

Como é a sua vida e os horários que você 
tem de seguir?

O que você faria se fosse dono do tempo?

Isso é possível? Como?

encontra no Caderno de Leitura.

cheia de horas. Sua vida também é assim? 

tem de seguir?

tempo!
Ah! Se eu fosse o dono do

Roda de
Conversa
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Quando foi que o homem começou a medir o tempo?

a) Troque ideias com os colegas e registre suas hipóteses.

Os seres humanos, desde a época do homem primitivo, 
precisavam dividir o tempo para saber qual a melhor ocasião de 
semear, plantar e colher.

Depois os dias, que foram divididos pelo relógio, foram 
reunidos em semanas, estas em meses, os meses em anos, os 
anos em décadas e assim por diante. 

A necessidade do relógio surgiu desde o início da humanidade. 

O dia e a noite indicavam a hora de caçar ou se proteger. 
Olhava-se para o Sol e isso fi cava defi nido. Com a evolução, o 
homem precisou organizar as suas tarefas ao longo do dia.

Nessa luta para tornar-
-se o senhor do tempo, o 
homem acabou também 
por criar uma máquina 
que o escravizaria. 

Somos, quase todos, 
hoje, escravos do relógio. 
Esse instrumento de 
medir o tempo virou joia, 
objeto de luxo, de adorno 
desde os tempos antigos.

1

É possível ser dono do tempo, de todas 
as horas, e fazer só o que se quer?
O que você faria com todo o tempo 
que o tempo tem?

É possível ser dono do tempo, de todas 
as horas, e fazer só o que se quer?
O que você faria com todo o tempo 
que o tempo tem?Hora do

desafi o
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No século I a.C. (27 a.C.), foi construído, 
em Roma, um obelisco com a função de 
gnômon – relógio de sol.

Em 31 de maio de 1859, começou a 
funcionar em Londres o relógio Big Ben, 
famoso até os dias atuais.

Quais os relógios existentes na cidade onde você mora, 
para orientar a população? Onde estão localizados? 
Registre em seu caderno.

Quase todas as pessoas, atualmente, são escravas do 
relógio. Como você organiza a sua vida em função do 
relógio? Registre e socialize com os colegas.

a) Como o relógio infl ui na vida da sua família? Registre.

2

3
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Na Igreja Candelária e no Parque Ecológico.

Resposta pessoal
Horário de escola, lazer, esportes, almoço, jantar, dormir, etc.

Resposta pessoal
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b) Atualmente, é possível viver sem seguir a divisão das 
horas determinada pelo relógio? Como? Troque ideias 
com os colegas e registre.

c) O tempo também está organizado em semanas. 
Uma semana tem sete dias, mas quantos são os dias 
considerados úteis na semana?  ______________________

d) Quantas horas um operário trabalha nos dias úteis? 

e) Quantas horas trabalha na semana?

f) Um mês tem quantas semanas?

g) Quantas horas um operário trabalha no mês? 

Resposta pessoal

8 horas diárias.

Considerando-se 5 dias, 40 horas semanais

Dependendo do mês, de quatro a cinco semanas

Considerando-se 4 semanas:
40 x 4 = 160 horas

São 5 os dias úteis. Professor, ajude o aluno a compreender que 
os dias úteis são aqueles em que os bancos funcionam.
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O pai de Márcio trabalha numa metalúrgica sob as normas 
das leis trabalhistas – CLT e ganha R$ 7,00 por hora. 
Calcule quanto o pai de Márcio recebe:

a) por dia:  _________________________________________

b) por semana:  _____________________________________

c) por mês:  ________________________________________

Você já sabe que o símbolo R$ é a representação do real, 
dinheiro utilizado no Brasil.

O real é dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas 
partes é chamada de centavo. Por exemplo, vinte 
centavos representa-se R$ 0,20. O zero antes da vírgula 
signifi ca que não temos um real inteiro.

R$ 1,20 = um real e vinte centavos, isto é, temos um real 
inteiro e mais uma parte (20 centavos).

a) Quantos centavos são necessários para completar
R$ 1,00?

b) Com quais moedas você poderia representar R$ 1,87?

4

5

8 x 7 = 56   R$ 56,00

40 x 7 = 280   R$ 280,00

Considerando-se 4 semanas,  280 x 4 = 1120    R$ 1 120,00

Cem centavos.

Desenvolva essa atividade, explorando as diversas possibilidades e usando as moedas disponíveis.

Sugestão: 1 moeda de  R$ 1,00 , 1 moeda de R$ 0,50, 3 moedas de R$ 0,10, 1 moeda de R$ 0,05 e 2 moedas de R$ 0,01
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c) Forme equipe com alguns colegas e com o “dinheiro” 
que vocês já recortaram do encarte, na unidade 
anterior, representem as quantias abaixo e registrem as 
cédulas e moedas que vocês utilizaram.

R$ 56,00

R$ 128,55

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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R$ 37,85

Em 1904, o aviador Santos Dumont comentou com o amigo 
e joalheiro Luis Cartier sobre sua difi culdade de consultar 
seu relógio de bolso durante um voo. Para auxiliar o 
companheiro, Cartier desenvolveu o relógio de pulso e 
lançou a nova moda por todo o mundo.

a) Esse episódio ocorreu há quantos anos? 

b) O pai de Márcio comprou um relógio de pulso por
R$ 320,00. Deu R$ 50,00 de entrada e o restante vai 
pagar em 5 prestações iguais. De quanto será cada 
prestação?

6

Resposta pessoal.

Ano vigente – 1904 = ?

320 - 50 = 270
270 : 5 = 54
Cada prestação será de R$54,00
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c) A tia de Márcio comprou um relógio digital de R$ 180,00 
e pagará em 4 parcelas iguais. De quanto será cada 
parcela?

d) Qual a diferença de preço entre os dois relógios?

Márcio ganha do pai R$ 20,00 por semana, para gastar 
como quiser. Como é um menino econômico e pensa no 
futuro, guarda R$ 5,00 por semana e, no fi nal do mês, 
coloca numa caderneta de poupança.

a) Ao fi nal de um mês, quanto ele colocou na caderneta de 
poupança?

b) Quanto terá economizado ao fi nal de um ano, se o 
dinheiro rendeu R$ 20,00 de juros?

c) No fi nal do ano, Márcio retirou R$ 50,00 da poupança 
para comprar um presente para o pai. Quantos reais 
restaram em sua conta bancária?

7

180 : 4 = 45  
O valor de cada parcela será de R$ 45,00

320 - 180 = 140   A diferença é de R$ 140,00

Professor, considere 4 semanas.
5 x 4 = 20
Ao fi nal do mês, terá colocado na poupança  R$ 20,00

20 x 12  = 240      R$ 240,00 + R$ 20,00 = R$ 260,00
Terá economizado R$ 260,00

260 - 50 = 210    Restaram R$ 210,00
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Pense e
Responda

Assinale a alternativa correta.

Uma semana tem:

A (      ) 4 dias.

B (      ) 7 dias.

C (      ) 5 dias.

D (      ) 3 dias.

Se uma pessoa economiza R$ 5,00 por mês, em um ano terá 
economizado:

A (      ) R$ 120,00.

B (      ) R$ 60,00.

C (      ) R$ 30,00.

D (      ) R$ 18,00.

economizado:

X

X
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Observe as imagens do Jardim Botânico 
de Funchal, em Portugal, e do Jardim 
Botânico, em Curitiba.

O que você identi� ca como arte da 
natureza e arte do homem?

de Funchal, em Portugal, e do Jardim 

natureza e arte do homem?

Criar é uma arte
sem limites

Roda de
Conversa
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Observando as imagens da Roda de Conversa, complete o 
quadro com as formas que você identifi cou.

Figuras planas Formas de sólidos geométricos

Providencie uma folha de papel sulfi te e objetos com 
forma de sólidos geométricos. Contornando as faces dos 
objetos, você vai traçar fi guras planas. Usando as formas 
das fi guras planas, crie um jardim, pinte-o e dê um título 
para sua obra. Com a ajuda do professor, organize uma 
exposição no mural da escola.

1

2

Plantas, � ores e formas 
dão vida aos jardins.
A criatividade do 
homem não tem � m!

Plantas, � ores e formas 
dão vida aos jardins.
A criatividade do 
homem não tem � m!Hora do

desafi o

Círculo, retângulo, triângulo e losango Cone e esfera.
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Observe as fi guras planas e desenhe ao lado de cada uma 
delas o sólido geométrico com o qual ela se relaciona.

Figuras planas Sólidos geométricos

3
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a) Observando as fi guras planas, liste as semelhanças e 
diferenças entre elas. Registre.

b) Agora, observe as imagens dos sólidos geométricos 
e descrevas as diferenças e semelhanças entre elas. 
Registre.

Observe a obra de arte abaixo.4

Resposta pessoal. Professor, consulte o Livro do Professor.

Resposta pessoal. Professor, consulte o Livro do Professor.
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a) Quais sólidos da imagem apresentam pontas ou vértices?

b) Quais apresentam arestas?

c) O sólido que está em cima do paralelepípedo é 
semelhante a qual fi gura geométrica?

É a sua vez de criar!

a) Recorte os moldes das formas de sólidos do encarte. 
Pinte cada uma das formas de uma cor e monte-as.

b) Organize uma equipe com alguns colegas e criem uma 
obra de arte com as formas que vocês possuem. Criem 
um título para a obra.

c) Apresentem-na para a turma, descrevendo as formas 
que vocês utilizaram.

d) Façam uma exposição das obras de arte da turma.

5

Material de 
Encarte

2

Cubo, pirâmide, paralelepípedo e cone.

Todos eles apresentam arestas.

É semelhante ao círculo (elipse).
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Observe o mapa, localize onde as pessoas moram e o 
trajeto que deverão seguir para chegar onde pretendem.

a) Luiz mora em frente à ofi cina e quer ir até a banca de 
revistas. Qual caminho ele deverá seguir?

b) Ele também quer visitar a avó, que mora na casa atrás 
da livraria. Como poderá chegar até lá pelo caminho 
mais curto?

6

O portão de sua  casa está localizado na Rua dos Canários. Luis deverá virar a 1.ª rua  à esquerda (Rua dos Sabiás), depois virar a 1.ª à direita (Rua 
Beija-fl or) e ir até o meio da quadra.

Considerando-se que sua casa esteja ao lado da casa de sua avó, ele deverá virar à direita.
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c) Iara mora à direita da banca de revistas. Que direção 
deverá tomar para visitar sua amiga Iolanda, que mora à 
esquerda da ofi cina?

d) Kátia desembarcou do ônibus na Rua dos Sabiás. Que 
direção deverá seguir para chegar à Rua dos Periquitos?

e) Kiko mora nos fundos da escola. Quer ir até a casa de 
Iara, mas antes vai até a livraria comprar um livro para 
levar de presente a ela. Qual será o trajeto que ele fará? 

Sair de sua casa na Rua Beija-fl or, virar à esquerda, caminhar até a Rua dos Sabiás, virar à esquerda, caminhar até a Rua  dos Canários, 
atravessá-la e caminhar para a direita até a casa de Iolanda.

Kátia deverá atravessar a Rua dos Sabiás, caminhar 2 quadras até a Rua dos Canários, virar à esquerda e caminhar até a Rua dos Periquitos.

Kiko vai caminhar na Rua dos Canários  até a Rua dos Sabiás, virar à direita, atravessar a rua, virar a 1.ª à esquerda, na Rua Beija-fl or, 
chegando à livraria. Depois irá retornar pela  mesma rua (Rua Beija-fl or) até a casa de Iara.
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Aprenda a fazer uma dobradura e divirta-se com seus 
colegas!

7

Passos:

1. Pegue um quadrado de papel e 
dobre-o ao meio.

2. Abra-o e dobre-o do outro lado. 
Agora seu papel está marcado, dividido 
em quatro quadradinhos.

3. O lugar onde as duas marcas se 
encontram é o centro do quadrado. 
Pegue cada ponta e dobre-a até o meio, 
fazendo com que as quatro se encontrem 
no centro.

4. Vire o papel, para começar a 
trabalhar com o outro lado. (O papel 
agora tem o dobro da espessura).

5. Pegue as pontas do novo quadrado 
e dobre-as para o centro novamente.
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6. Você vai ter um quadradinho bem 
durinho. Em cada metade dos triângulos, 
escreva um número de 1 a 8, do lado de fora.

7. Agora abra um triângulo e desenhe 
uma fi gura geométrica em cada metade 
dele. Ao todo você desenhará 8 fi guras 
(Sugerimos um quadrado, um retângulo, 
um triângulo, um círculo, um losango, um 
trapézio, um paralelogramo e uma forma 
oval).

8. Feche todos os triângulos 
novamente, vire e puxe as bordas para 
fora, de maneira a abrir as “unhas de 
gato”. Você deve ser capaz de colocar os 
dedos dentro das aberturas, segurando a 
dobradura virada para cima, como uma fl or.

9. Com os dedos, abra a “unha 
de gato” para os lados, feche e abra 
rapidamente, com os dedo para frente e 
para trás. Isto vai revelar uma parte do 
interior de cada vez.

Siga as orientações do professor para 
realizar a brincadeira.

Dicas

Quando fi car mais experiente, 
desdobre a dobradura e use-a como 
modelo para fazer uma nova, utilizando 
outros comandos.

CAMARGO, Denis et al.  Como fazer um cartomante de papel (Cootie Catcher). Wiki-
How: como fazer qualquer coisa. Disponível em: <http://pt.wikihow.com/Fazer-um-

Cartomante-de-Papel-(Cootie-Catcher)>. Acesso em: 20 jun. 2012. (Adaptado).



90

Assinale a alternativa correta.

Tanto o cubo quanto o paralelepípedo têm::

A (      ) 8 vértices, 12 arestas e 6 faces.

B (      ) 8 faces, 6 arestas e 4 vértices.

C (      ) 6 faces, 8 arestas e 6 vértices.

D (      ) 4 vértices, 4 arestas e 6 faces.

Tanto o quadrado quanto o retângulo e o losango possuem:

A (      ) 4 lados e 8 vértices.

B (      ) 8 lados e 4 vértices.

C (      ) 4 lados e 4 vértices.

D (      ) 4 lados e 6 vértices.

Tanto o cubo quanto o paralelepípedo têm::

Tanto o quadrado quanto o retângulo e o losango possuem:

Pense e
Responda

X

X



Ciências
3.º Ano | 3.º Bimestre
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Quando você está dentro de um carro em 
movimento, como você vê a paisagem lá fora? 
Ela está parada ou em movimento?

Como você explica esse fato?

Como se formam as sombras?

Quando você olha para o céu durante o 
dia, o que consegue ver? E à noite?

Você acha que o Sol muda de lugar? E a 
Lua?

movimento, como você vê a paisagem lá fora? 

dia, o que consegue ver? E à noite?

Lua?

um planeta em
Terra:
movimento

Roda de
Conversa
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Onde se esconde o dia quando a 
noite aparece? As estrelas cintilam 
no céu e o Sol entristece, foge da 
noite, para ser a estrela guia no 
amanhecer de um novo dia!

Para você experimentar.

Fique em pé e gire sobre si mesmo, observando os objetos 
que estão nas paredes da sala. 

a) Conte o que você percebeu.

b) Quem na realidade está girando?

 Leia o texto sobre o movimento aparente do Sol.

1

2

Onde se esconde o dia quando a 
noite aparece? As estrelas cintilam 
no céu e o Sol entristece, foge da 
noite, para ser a estrela guia no 
amanhecer de um novo dia!

Hora do
desafi o

O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Observando-o daqui da 

Terra, dá-se a impressão de que o Sol, durante o dia, muda de 

lugar. Vimos o Sol se movimentar do nascente para o poente. 

Mas será que é isso o que realmente acontece? Quando olhamos 

para o céu durante o dia, em diversas horas, percebemos que 

o Sol parece mudar de lugar. Na verdade, o que acontece é que 

a Terra está girando em torno dela mesma, ou seja, em torno 

do seu próprio eixo, sempre em direção ao nascente. E você 

gira com ela como se estivesse num carrossel, a mais de mil 

quilômetros por hora! Normalmente, você não percebe esse 

movimento da Terra.
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a) Algumas pessoas dizem que à tardinha o Sol desaparece. 
Será que é isso o que acontece? Baseado no texto que 
acabou de ler, responda.

 Vamos fazer uma simulação do movimento de rotação da 
Terra. Você vai precisar de uma lanterna ou uma lâmpada 
e um globo terrestre.

a) Você sabe quanto tempo a 
Terra demora para dar uma 
volta completa em torno do seu 
próprio eixo?

b) Gire o globo terrestre, 
observando a inclinação do 
eixo e veja como funciona essa 
rotação.

3

A Terra se movimenta ao redor 
de um eixo imaginário: é o 
movimento de rotação; e ao 
redor do Sol: movimento de 

translação.
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Resposta pessoal.

24 horas, ou seja, um dia e uma noite.
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c) Escureça a sala e acenda uma lanterna na direção do 
globo. 

d) Focalize a lanterna sobre o Brasil, enquanto um dos 
colegas gira o globo. O que aconteceu?

Leia o texto a seguir.

De dia ou de noite?

Fim do dia. Muitos animais retornam para suas casas ou 
para o seus ninhos e se preparam para dormir. Eles passaram 
o dia fazendo muitas atividades: caçando, alimentando-se, 
cuidando dos fi lhotes, etc. Mais ativos durante o dia, esses 
animais são considerados animais de hábitos diurnos.

 Mas, enquanto os animais de hábitos diurnos dormem, outros 
estão caçando, comendo, bebendo, fazendo ninhos ou cuidando 
dos fi lhotes. Mais ativos durante a noite, esses animais são 
considerados animais de hábitos noturnos. O morcego dorme de 
dia e é mais ativo a noite. Já a borboleta é um animal de hábito 
diurno. Você já viu uma borboleta voando à noite?

E você é mais ativo durante o dia ou durante a noite?

Existem pessoas que trabalham durante o dia e descansam à 
noite, outras que trabalham à noite e dormem durante o dia.

4

Nesta atividade, os alunos vão perceber que a lanterna que estava simulando o Sol continuou no mesmo lugar, enquanto o globo, que simulava 
a Terra, girava. À medida que girava o globo, a luz ia desaparecendo do Brasil e iluminando outro país.
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Reúna-se com um colega e conversem sobre coisas que 
você gosta de fazer durante o dia e durante a noite. Após 
essa conversa, responda às questões. 

a) Como você utiliza o seu tempo de um dia inteiro?

b) Quantas horas por dia você brinca? Quanto tempo você 
reserva para estudar?

c) Junto com seu professor, façam uma lista em seu 
caderno de profi ssionais que trabalham à noite. 

Escolha um ponto de referência em sua casa e observe a 
posição do Sol, do amanhecer ao anoitecer, e desenhe-o, 
conforme sua posição ao longo do dia. Observe sempre do 
mesmo lugar e faça os desenhos em uma folha de sulfi te, 
dividida em três partes. 

Ao amanhecer         Ao meio-dia            Ao entardecer

a) Em que lugar o Sol estava ao amanhecer?

b) Qual a posição dele ao meio-dia?

c) Onde você observou o Sol ao entardecer?

5

Professor, siga as orientações do livro do professor

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Guarda-noturno, médico, enfermeiro, cantor, policial, recepcionista de hotel, farmacêutico, segurança, caminhoneiro, etc.
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Agora junte o seu desenho aos de seus colegas e montem 
um painel na sala de aula.

a) O que vocês encontraram de semelhanças e diferenças?

Troque ideias com os colegas e responda:

a) O Sol permaneceu sempre no mesmo lugar?

b) Onde o Sol está durante a noite?

c) O que acontece com o Sol quando está chovendo?

6

7

Professor, se preferir pode fazer as anotações coletivamente.

O Sol continua brilhando no espaço, mas a luz solar não pode atravessar a Terra.

O Sol continua a brilhar no espaço, simplesmente, as nuvens não deixam sua luz aparecer.

O Sol mudou de lugar, mas foi apenas um movimento aparente.
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Leia o texto e responda.

Julia e Fábio realizaram um experimento, no qual 
registraram a posição da sombra de uma estaca em alguns 
horários do dia. Para isso, na manhã de um dia com poucas 
nuvens, eles escolheram uma estaca que recebia luz solar 
diretamente.

Às 8 horas da manhã, Júlia e Fábio marcaram no chão a 
posição da sombra da estaca. Eles repetiram essa marcação às 
dez horas, ao meio-dia, às 15 horas e depois, às 17 horas.

a) O que você acha que Fábio e Júlia viram ocorrer com a 
sombra da estaca? Registre suas conclusões.

Com o professor e os colegas, realizem uma atividade 
semelhante. Ela pode ser realizada com uma estaca, haste 
de uma bandeira, poste, árvore, etc. Observe a posição 
da sombra em diferentes horas do dia e faça as anotações 
necessárias.

8

9

Comente com os alunos que a sombra da estaca foi projetada em diferentes posições em cada horário. Isso ocorre devido ao 
movimento que a terra realiza em torno de seu próprio eixo.

Professor, se preferir poderá observar a sombra de duas em duas horas no tempo em que estiverem na escola.
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Pense e
Responda

Assinale a alternativa correta.

O Sol, nos dias de chuva, está:

A (      ) do outro lado da Terra.

B (      ) iluminando o Japão.

C (      ) no mesmo lugar, só que encoberto pelas nuvens.

D (      ) escondido atrás da Lua.

O movimento que origina os dias e as noites no planeta Terra chama-se:

A (      ) sombra.

B (      ) vento.

C (      ) giro redondo.

D (      ) rotação.

Reposta: 
Letra C

Reposta: 
Letra D
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História
3.º Ano | 3.º Bimestre
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Observe o mapa do Brasil e identi� que 
as festas representadas em cada região.

Quais dessas festas você conhece?

Qual dessas festas é comum na região 
onde você mora?

Já participou de alguma festa típica? 
Qual?

onde você mora?

Qual?

As festas
revelam a

história
Roda de
Conversa

Professor, as festas em destaque no mapa são: boi-bumbá, vaquejada, Kuarup (jogos indígenas), 
carnaval, roda de capoeira, dança da tradição gaúcha (ENART).
Nesta unidade, será enfocada a cultura e a tradição em diferentes regiões do Brasil. Proponha 
aos alunos entrevistas ou pesquisas com seus familiares.
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De onde vem tantas tradições: festas, 
danças, músicas, batuques? É o resgate 
da memória de um povo que construiu a 
história! E você vai continuar a escrevê-
-la, pois essa história não tem � m!

Com a ajuda do professor e dos colegas, liste as festas que 
são realizadas em sua cidade, escola e família. 

Observe as imagens das festas representadas abaixo. 

1

2

De onde vem tantas tradições: festas, 
danças, músicas, batuques? É o resgate 
da memória de um povo que construiu a 
história! E você vai continuar a escrevê-
-la, pois essa história não tem � m!

Hora do
desafi o
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Festa junina. FENUI.

Romaria.Festa do peão.

Professor, veja algumas dicas para descrever essas manifestações culturais no Livro do Professor.
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a) Compare as imagens da página anterior, apontando 
semelhanças e diferenças entre as festas. Registre, 
completando o quadro.

Semelhanças Diferenças

Trajes

Decorações

Instrumentos 
musicais

Formação das 
danças

Brincadeiras

Espaços onde 
acontecem as 

festas

b) Troque ideias com seus avós, pais ou pessoas idosas 
da comunidade para saber como eram essas festas 
antigamente e como são atualmente. Registre em seu 
caderno.

Professor, peça aos alunos para identifi car as diferenças com base nas imagens ou nas 
entrevistas feitas e socializadas anteriormente.
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Troque ideias com os colegas e registre suas hipóteses 
sobre como essas festas passam de geração a geração, isto 
é, de pais para fi lhos.

Leia o texto a seguir.

Folclore é o conjunto de costumes, lendas, provérbios, 
manifestações artísticas em geral, preservado por um povo, 

por meio da tradição oral.
Esse conjunto de elementos artísticos, criado pelo povo para 
o povo, é transmitido de uma geração para outra por meio da 
prática (os pais ensinam aos fi lhos, que desde pequeninos já 
praticam). O folclore varia bastante de uma região para outra, 
principalmente no Brasil, onde ele é o resultado da união da 

cultura de três povos (europeu, africano, índio).
Em algumas regiões do Brasil, há acentuada infl uência dos 
indígenas, como no Nordeste e na zona litorânea. Outras 

apresentam maior infl uência do negro e, ainda outras, dos 
europeus.

a) Agora que você leu o texto, confi rme as hipóteses que foram 
levantadas no exercício anterior. O que você mudaria? 

3

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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O folclore brasileiro apresenta manifestações de um povo 
mestiço. Apesar disso, apresenta características próprias 
que se revelam nos elementos do teatro, da dança, da 
música e das artes plásticas. Essas manifestações também 
estão presentes nos quilombos (comunidades formadas 
por negros fugitivos das fazendas onde trabalhavam como 
escravos). Esses quilombos fi cavam em cotovelos de rios, 
porque se os capatazes tentassem capturar esses negros, 
eles fugiam para dentro da mata.

a) A primeira imagem retrata um quilombo no tempo da 
escravidão no Brasil.

b) Na segunda imagem, você observa um quilombo nos dias 
atuais.

c) Explique as diferenças entre esses dois momentos na 
história dos quilombos no Brasil. Registre. 

4
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Quilombo nos dias atuais.RUGENDAS, J. M. Habitação de negros. 
1822-1825. Litografi a colorida à mão.

Na primeira imagem, é retratado um período em que os negros precisavam fi car escondidos, fazendo atividades cotidianas, já a segunda imagem mostra 
as pessoas mais ativas e animadas em uma roda de dança.
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d) Na cidade onde você mora, existe infl uência dos 
quilombolas? Quais?

e) Faça uma pesquisa na biblioteca da sua escola ou na 
internet sobre os quilombos existentes no estado de São 
Paulo. Como vivem essas comunidades nos dias atuais? 
Socialize as informações com os colegas.

As comunidades indígenas também revelam as suas 
manifestações culturais. 

a) Observe as imagens e identifi que o que elas revelam. 
Registre.

5

[S
.I

.]
/F

lic
kr

[S
.I

.]
/F

lic
kr

Sim, de acordo com estudos do Sr. Nilson de Carvalho (documento do Pró-Memória), em Indaiatuba, existe a fazenda e estação do Quilombo. Alguns 
anos antes de 1795, negros fugidos das fazendas vizinhas formaram um quilombo na extensa mata densa da antiga sesmaria. Esse quilombo foi 
abandonado por causa de tropas que estavam procurando os quilombolas para prendê-los.
Segundo informações do link:<http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_brasil_sp.html>, no estado de São Paulo, existem mais de 35 comunidades 
quilombolas, na região do Vale do Ribeira, no Litoral Norte, na região de Sorocaba e no município de Itapeva. Até maio de 2007, apenas cinco 
comunidades tinham recebido os títulos de suas terras: Ivaporunduva, São Pedro, Pedro Cubas, Pilões e Maria Rosa (Vale do Ribeira). 

As imagens revelam lutas indígenas como as que ocorrem em Jogos Olímpicos, em que representantes de diferentes tribos apresentam seus guerreiros.
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Você sabia que ... 

As estradas mantidas pelos guaranis fi cavam plenas de alimentos, 
plantas medicinais e árvores frutíferas. Esses alimentos atraíam 

animais pequenos e grandes, como antas, veados, catetos e 
capivaras, que eram caçados com diversas técnicas: armadilhas 

engenhosas, lanças, etc. Entre as frutas, estão o abacaxi, o caju, 
o abacate, o mamão, o maracujá, a jabuticaba, a pitanga e a 
goiaba. O araticum, antes abundante em Indaiatuba, também 

fazia parte dos pomares indígenas.

KOYAMA, Adriana Carvalho. O povoamento da região de Indaiatuba e os 
guaranis: perguntas e pistas. Indaiatuba, 2006. (Adaptado).

O Kuarup é uma manifestação cultural dos povos indígenas 
do Alto Xingu. É a maior festa indígena do país e acontece 

anualmente no Parque do Xingu, sempre no período de estiagem. 
É a mais alta homenagem que esses índios prestam aos seus 
mortos importantes, com a preocupação, ao celebrar esse 

ritual, de que a alma do morto “viaje alegre para outro mundo”. 
Normalmente, são convidados para essa festa índios de outras 
tribos que, outrora, eram inimigos, mas atualmente convivem 

pacifi camente no Parque do Xingu.

b) Na sua cidade, existem infl uências indígenas? Quais?
Sim, o nome de nossa cidade, Indaiatuba, por exemplo, é de origem indígena. Segundo os estudos de Adriana Koyama, do Pró-Memória, foram 
descobertos, em 1972, às margens do Rio Capivari-Mirim, uma urna funerária e cacos de cerâmicas datados de 800 anos. Também foram descobertos, 
na Fazenda Pau Preto, um machado de pedra polida de origem indígena, de 200 anos.
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Observe uma propaganda de um jornal de Indaiatuba de 
1953.

a) Identifi que o endereço na propaganda. Esse endereço 
ainda existe?

b) O que funciona nesse endereço atualmente?

c) Pesquise algumas propagandas em jornais recentes de 
sua cidade.

d) Compare as propagandas atuais com a de 1953. Quais 
semelhanças e diferenças você identifi cou? Registre.

6

Cerâmica Capovilla
BREVEMENTE   MOVIDA   A   ELETRICIDADE

Telhas do tipo Francês e Paulista
Tijolos Comuns e Prensados

Rua Bernardino de Campos, 314, - Telefone, 40 - INDAIATUBA

Primo Francisco Capovilla

Reprodução de anúncio do jornal A Folha de Indaiá, de 4 de janeiro de 
1953.

Na quadra onde havia esse comércio, hoje funcionam, próximo ao nº 300: uma loja de R$1,99, chamada Pica 
Pau; o estacionamento do Banco Itaú; uma residência; e o restaurante Manjericão.

No local indicado na placa, encontra-se hoje uma residência.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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A imagem mostra o prédio da cadeia, a Câmara Municipal 
e a Prefeitura de Indaiatuba em 1947.

a) Pesquise o que existe nesse local atualmente e descreva 
abaixo.

7

[S
.I

.]
/F

un
da

çã
o 

Pr
ó 

M
em

ór
ia

 d
e 

In
da

ia
tu

ba

Esta é a Praça Prudente de Moraes. O prédio que existia nela, hoje não existe mais, foi demolido e, em seu lugar, há uma fonte luminosa.
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Pense e
Responda

Marque x na alternativa correta.

No passado, quilombos eram comunidades formadas por:

A (      ) índios.

B (      ) negros fugitivos das fazendas.

C (      ) nordestinos.

D (      ) imigrantes europeus.

O conjunto de costumes, lendas, provérbios e manifestações artísticas 
em geral, preservado por um povo, por meio de tradição, chama-se:

A (      ) folclore.

B (      ) carnaval.

C (      ) escola.

D (      ) jornal.

No passado, quilombos eram comunidades formadas por:

em geral, preservado por um povo, por meio de tradição, chama-se:

X

X



Geografi a
3.º Ano | 3.º Bimestre
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Existem diferenças nas paisagens 
representadas nas imagens?

Fale um pouco sobre essas diferenças.

Fale das relações possíveis entre essas 
duas paisagens.

representadas nas imagens?

duas paisagens.

Diversas

paisagens

Roda de
Conversa

Professor, o intuito é observar as diferenças, e também as ligações de interdependência entre o campo e a cidade. 
Campo: produtor de alimentos, Cidade: consumidora de alimentos e fornecedora de maquinários e insumos para a 
prática da agropecuária no campo.
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Na cidade ou no campo, 
o  homem vive do trabalho. 
Alguns com luxo e riqueza, 
outros, nos casebres, na 
pobreza.

Procure, em jornais e revistas, imagens que representem 
paisagens da cidade e do campo. Cole-as no espaço 
abaixo.    

1

Na cidade ou no campo, 
o  homem vive do trabalho. 
Alguns com luxo e riqueza, 
outros, nos casebres, na 
pobreza.

Hora do
desafi o

116

Campo/rural

Cidade/urbano

Plantação, uso de ferramentas como trator, arado, criação animal

Indústrias, casa (moradias), prédios, ruas asfaltadas, maior fl uxo de pessoas, supermercado.



117

a) Produza uma legenda para cada uma delas.

b) Como são as construções que aparecem nas imagens 
urbanas que você encontrou?

c) Que elementos são iguais nas suas imagens e nas de seu 
colega?

d) A paisagem do campo que você escolheu apresenta quais 
elementos?

Sugestão, dependendo das imagens desenhadas ou coladas:
A- Paisagem rural: observam-se criações de animais e plantações.
B- Paisagem urbana: observam-se indústrias, casas, prédios.

Resposta pessoal – (veja se são exemplos de grandes áreas verticalizadas, com prédios, áreas residenciais térreas ou áreas industriais).

Resposta pessoal – (casas de alvenarias, favelas, rios poluídos, carros, caminhões, trânsito, edifícios, etc.).

Resposta pessoal – (plantação, criação de animais, tratores, arado, etc.).
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Observe a foto a seguir.

a) A paisagem representada na foto revela contrastes 
quanto aos materiais utilizados para as construções? 
Justifi que sua resposta.

2
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Sim, as casas em primeiro plano são feitas de madeira (comum em áreas de ocupação, conhecidas como favelas), já ao fundo há prédios 
construídos com aço, concreto e vidros.
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b) As condições de vida das pessoas que habitam essas 
construções são diferentes? Em quê?

c) Em sua cidade, também é possível observar essas 
diferenças? Elas poderiam ser amenizadas? De que 
forma?

 Observe as imagens de paisagens rurais.3
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Policultura.

Plantação de morango.

Criação de gado nelore.

Plantação de trigo.

1

3

2

4

Sim, na comunidade com casas de madeira, é provável que não haja serviço de água e esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, gerando 
um maior desconforto.

Não há em Indaiatuba (veja o critério abaixo), pois a prefeitura procura desenvolver políticas públicas voltadas para moradia (doação de 
terrenos, de materiais, etc).

O Manual de Delimitação dos Setores do Censo 2010 classifi ca como aglomerado subnormal (favelas, invasões, etc.) cada conjunto constituído de, no 
mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. Fonte: IBGE
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a) Junte-se a um colega e troquem ideias sobre as 
semelhanças e diferenças entre as paisagens rurais 
representadas nas imagens. Em seguida, preencham a 
tabela.

Imagem Elementos

1

2

3

4

b) Em sua opinião, as paisagens representadas nas fotos 
foram criadas pelos seres humanos? Por quê?

Plantio de hortaliças, lado a lado; sem nenhuma construção.

Curral para o manejo de gado.

Plantio de morangos com manejo diferenciado com plásticos pretos, sobre o solo, e tecido, sobre a planta.

Plantio de trigo, não é possível enxergar o padrão de plantio; não há construções por perto.

Sim, porque foi o ser humano que plantou lado a lado as mudas (num padrão) e construiu o curral onde estão os animais.
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A obra de Candido Portinari representada abaixo, mostra um 
trabalhador do campo. Após observá-la, reúna-se em grupo 
para discutir e responder às questões, em seu caderno.

a) O que está fazendo o homem que aparece na pintura?

b) Esse tipo de ferramenta ainda é usado atualmente?

c) Que outro título você daria a essa tela?

A agricultura é a atividade que tem como objetivo a plantação de 
vegetais para a alimentação humana ou a obtenção de matéria-

-prima para fabricação de produtos.

4
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PORTINARI, Candido. Lavrador de café. 1934. Óleo sobre tela, 100 cm x 81 
cm. Museu de Arte de São Paulo. Assis Chateaubriand, São Paulo.

Ele está segurando uma ferramenta agrícola: uma enxada.

Sim, a enxada é utilizada por pequenos proprietários de terras. 

Resposta pessoal.

Professor, no quadro, a fi gura retratada por Portinari, aparece bem mais musculosa do que o normal. Aumentar o tamanho do corpo de suas 
personagens (a fi gura deformada com pés e mãos enormes) era o jeito que o artista usava para mostrar a importância do trabalhador brasileiro. 
Veja em “Outras sugestões”, no Livro do Professor (pág. 210)
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Observe as imagens, converse com um colega e responda 
às questões.

a) Quais as diferenças entre os instrumentos utilizados por 
esses trabalhadores rurais?

b) Qual dos dois trabalhadores rurais provoca mais 
alterações na paisagem? Explique.
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1 2

A colheitadeira foi fabricada com tecnologia mais avançada. Para utilizá-la, é necessário conhecimento técnico mais amplo, obtendo um resultado 
maior e mais rápido. Já a enxada é um instrumento que apresenta menor nível tecnológico, que depende da força e técnica humana para manejá-
lo. 

O trabalhador rural que opera o trator consegue realizar o serviço (desmatamento, plantio, colheita) mais rápido que aquele que usa uma enxada, 
por isso provoca maiores alterações na paisagem. 
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Procure saber mais sobre as plantações do meio rural 
de Indaiatuba. Em seguida, descreva-as, faça uma 
ilustração delas e registre o nome de quem forneceu essas 
informações.

6

Professor, se necessário faça esta leitura para os alunos:
A década de 1930 assistiu à emergência da cultura do tomate, sobretudo em função da fi xação de famílias japonesas no município. O município 

foi durante muito tempo, exclusivamente, produtor de café, algodão e batata. Nos últimos anos, as culturas permanentes, notadamente a 
fruticultura, vêm aumentando progressivamente a sua produção em relação às culturas temporárias, a exemplo da uva, morango (100 mil pés com 
produção anual de 50 toneladas); tomate (2 milhões de pés e produção de 400 mil caixas); batata (área plantada de 200 alqueires e produção de 
300 mil sacas); frango (600 mil cabeças/mês e produção de 7,2 milhões de cabeças/ano); leite (2 mil litros por dia).

A uva é hoje a principal cultura agrícola do município, um dos maiores produtores estaduais. Com mais de 7 milhões de pés, produzindo cerca 
de 4 milhões de caixas por ano, completando o abastecimento no estado de São Paulo.

AGRICULTURA. Prefeitura municipal de Indaiatuba. Disponível em: <http://www.indaiatuba.sp.gov.br/desenvolvimento/economia/agricultura/>. 
Acesso em: 30 maio 2012.
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Pense e
Responda

Marque X na alternativa correta.

Atividades que podem ser realizadas na zona urbana:

A (      ) plantação de café.

B (      ) criação de gado.

C (      ) fazer compras no shopping.

D (      ) arar a terra.

A imagem abaixo representa:

 

A (      ) avanços tecnológicos na agricultura.

B (      ) meio de transporte da cidade.

C (      ) ferramentas que não são utilizadas na agricultura.

D (      ) máquinas utilizadas na construção civil.

Atividades que podem ser realizadas na zona urbana:

A imagem abaixo representa:
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Resposta certa:
Letra C

Resposta certa:
Letra A
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Caderno
de leitura
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Cachinhos Dourados e os três ursinhos
Era uma vez uma família de 

ursinhos: o Pai Urso, a Mãe Urso e 
o Pequeno Urso. Os três moravam 
numa bela casinha, bem no meio 
da fl oresta. 

O Papai Urso, o maior dos 
três, era também o mais forte, 
muito corajoso e tinha uma voz 
bem grossa. A Mamãe Urso era um 
pouco menor, era gentil e delicada 
e tinha uma voz meiga. O Pequeno 
Urso era o menorzinho, muito 
curioso e sua voz era fi ninha.

Certa manhã, ao se 
levantarem, Mamãe Urso fez um 
delicioso mingau, como era de 
costume. Porém, o mingau estava 
muito quente. 

Sendo assim, Mamãe Urso 
propôs que fossem dar uma 
voltinha juntos pela fl oresta, 
enquanto o mingau esfriava. 

E assim fi zeram. Mamãe 
Urso deixou o mingau em suas 
tigelinhas, esfriando em cima da 
mesa e os três ursos saíram pela 
fl oresta. 

Enquanto eles estavam fora, 
apareceu por ali uma menina 
de cabelos loiros cacheados,que 
era conhecida como Cachinhos 
Dourados. Ela morava do outro 
lado da fl oresta, num vilarejo, e 
tinha o mau hábito de sair de casa 
sem avisar seus pais. 

Quando se aproximou da 
casinha dos ursos, já muito 
cansada de tanto andar, resolveu 
bater na porta.

Bateu, bateu, mas ninguém 

respondeu. 
Assim, ao perceber que a 

porta estava apenas encostada, 
resolveu entrar. 

Ao entrar, se deparou com 
uma mesa forrada com uma bela 
toalha xadrez e em cima da mesa 
havia três tigelinhas de mingau. 

Como estava com muita 
fome, e não viu ninguém na casa, 
resolveu provar a iguaria. 

Provou, então, o mingau da 
tigela maior, mas achou-o muito 
quente. 

Provou o da tigela do meio e 
achou-o muito frio. 

Provou o mingau da tigelinha 
menor e achou-o delicioso, não 
resistiu e comeu-o todo. 

Após comer o mingau, 
Cachinhos Dourados foi em direção 
à sala. Lá encontrou três cadeiras, 
e como estava muito cansada, 
resolveu sentar-se. 

Achou a primeira cadeira 
muito grande e levantou-se a 
seguir. 

Sentou-se, então, na 
cadeira do meio, mas achou-a 
desconfortável e ainda grande 
demais. 

Sentou-se na cadeirinha 
menor e achou-a muito confortável 
e num bom tamanho. Porém, 
sentou-se tão desajeitadamente 
que a quebrou. 

Ainda cansada, Cachinhos 
Dourados resolveu subir as 
escadas. 



127

Encontrou um quarto com três 
caminhas, uma grande, uma média 
e uma pequena. 

Tentou deitar-se na cama 
maior, mas achou-a muito dura. 
Deitou-se na do meio e achou-a 
macia demais. Deitou-se na menor 
e achou-a muito boa. Estava tão 
cansada, que não resistiu e acabou 
pegando no sono. 

Enquanto ela dormia, os 
ursinhos voltaram do passeio. 
Foram logo à cozinha para tomar o 
mingau, que era o café da manhã. 
Estranharam a porta aberta, e 
logo perceberam que alguém havia 
estado ali. 

— Alguém mexeu no meu 
mingau! - rosnou o Papai Urso. 

— Alguém comeu do meu 
mingau! – disse brava a Mamãe 
Urso. 

— Alguém comeu todo o meu 
mingau! –gritou o Pequeno Urso. 

Os três ursos se dirigiram para 
a sala. Papai Urso olhou para sua 
cadeira e exclamou: 

— Alguém sentou na minha 
cadeira! 

Mamãe Urso, com sua voz, já 

não tão meiga, reclamou: 
— Alguém também sentou na 

minha cadeira! 
O Pequeno Urso, chorando, 

queixou-se: 
— Alguém quebrou a minha 

cadeirinha! 
Os três subiram as escadas, e 

foram em direção ao quarto. 
Papai Urso olhou para sua 

cama e perguntou: 
— Quem deitou na minha 

cama? 
Mamãe Urso olhou para sua 

cama e disse: 
— Alguém esteve deitado 

na minha cama e deixou-a 
bagunçada! 

O Pequeno Urso, muito bravo, 
gritou: 

— Alguém está deitado na 
minha caminha! 

Cachinhos Dourados acordou 
com o grito do Pequeno Urso.

Ficou muito assustada e... 
ANGELOTTI, Christiane Araújo. Cachinhos 
Dourados e os três ursinhos. Qdivertido.
com.br. 2003-2011.  
Disponível em: <http://www.qdivertido.
com.br/verconto.php?codigo=33>. Acesso 
em: 2 jun. 2010.
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Indaiatuba, 15 de janeiro de 2010.Andréa,
estou escrevendo para saber como estão as coisas aí. Desde que você foi morar na Espanha com seus 

pais estou sentindo falta das nossas brincadeiras e das nossas conversas. Ainda bem que podemos 

nos comunicar por carta, pois não tenho acesso à internet todos os dias. Espero que você possa me 

escrever sempre. Gostaria de saber se você já se acostumou com sua nova escola e com seus novos 

amigos. E por falar nisso, todos na nossa turma já estão com saudades de você; dei seu endereço 

para que nossos amigos possam escrever para você. Por isso, aguarde que em breve chegarão mui-

para que nossos amigos possam escrever para você. Por isso, aguarde que em breve chegarão mui-

tas cartas.
Nossas aulas já chegaram ao fi m. Jeanne

Indaiatuba, 15 de janeiro de 2010.
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Indaiatuba, 15 de dezembro de 2011.

Querida amiga Andréa,

Nossas  aulas já chega
ram ao fi m. Eu passei de ano!!!! 

Estou muito feliz por isso tam
bém. No ano que vem, 

vou continuar na mesma escola. Sempre que meu pai 

tem tempo, ele me leva na casa da Sílvia ou da Ro-

berta para brincarmos. Às vezes, são elas que 
vêm à 

minha casa.

Vou passar o Natal na casa da minha avó em Pe-

ruíbe. Vai ser massa, pois minhas primas também 

vão.

Espero que você possa me escrever sempre, contando as 

novidades daí.

Beijinhos, de sua sempre amiga,

                      
                      

  Letícia

Carta
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1DOMINÓ DE PALAVRAS
O jogo de dominó de palavras é formado por 30 peças. Cada dupla ou trio 

joga utilizando apenas um jogo completo de palavras.
Para jogar, viram-se as peças, de modo que a face escrita fi que para baixo, sem ser 

vista. Cada parceiro escolhe para si 9 peças. As peças que sobrarem serão colocadas no 
monte, viradas para baixo. Inicia o jogo quem tiver uma peça com duas palavras iguais. Se 
ninguém tirou essa peça, a dupla decide quem vai iniciar, tirando par ou impar. O parceiro 
seguinte deverá colocar uma peça que possua a mesma letra ou as mesmas letras grifadas 
e na mesma posição da palavra da peça que já está grifada.

E-mail

Olá Lucas,
Como vc está? Consegui o material sobre o nosso bairro. 
E vc, já achou a sua parte? 
Vc pode vir aqui em casa para terminarmos este trabalho? 
Que tal sábado, 14h?

Aguardo sua resposta.

Eduardo

eduardo@mail.com

lucas.15@mail.com

trabalho

sapo sapo

Peça 1:

sapeca rosca

Peça 2:

camiseta carro

Peça 3:
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Mensagem

Quando o carteiro chegou 
E o meu nome gritou 
Com uma carta na mão, 
Ante surpresa tão rude, 
Nem sei como pude chegar ao portão... 
Vendo o envelope bonito, 
No seu subscrito, eu reconheci 
A mesma caligrafi a que me disse um 

dia: 
“Estou farto de ti”
 
Porém não tive coragem
De abrir a mensagem, 
Porque na incerteza, 
Eu meditava e dizia, 
Será de alegria? 
Será de tristeza?
Quanta verdade tristonha
Ou mentira risonha
Uma carta nos traz,
E assim pensando, rasguei 
Tua carta e queimei
Para não sofrer mais
[...]

CABRAL, Aldo; NUNES, Cícero. Mensagem. Intérprete: Vanusa. In: VANUSA. 
Vanusa. São Paulo: RCA Victor, p1968. 1 disco sonoro. Lado B, faixa 2.

Os jogadores devem observar que as letras têm posições certas nas palavras. Isto é, 
não basta que tenham as mesmas letras, elas devem estar na posição correta. Quando ele 
não tiver a peça adequada, poderá comprá-la do monte, até conseguir uma peça que sirva 
no jogo. O parceiro que terminar primeiro as suas peças será o vencedor. Se o jogo fi car 
fechado e ainda restarem peças nas mãos dos jogadores, ganhará aquele que possuir o 
menor número de peças.
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 A flor da honestidade
Conta-se que, por volta do ano 250 

a.C., na China antiga, um príncipe da região 
norte do país estava às vésperas de ser 
coroado imperador, mas, de acordo com a 
lei, ele deveria se casar. 

Sabendo disso, ele resolveu propor 
uma disputa entre as moças da corte ou 
quem quer que se achasse digna de sua 
proposta. No dia seguinte, o príncipe 
anunciou que receberia, numa celebração 
especial, todas as pretendentes e lançaria 
um desafi o. 

Uma velha senhora, serva do palácio 
há muitos anos, ouvindo os comentários 
sobre os preparativos, sentiu uma leve 
tristeza, pois sabia que sua jovem fi lha 
nutria um sentimento de profundo amor 
pelo príncipe. 

Ao chegar em casa e relatar o fato 
à jovem, espantou-se ao saber que ela 
pretendia ir à celebração, e indagou 
incrédula:
 — Minha fi lha, o que você fará lá? 
Estarão presentes todas as mais belas e ricas 
moças da corte. Tire essa ideia insensata 
da cabeça, eu sei que você deve estar 
sofrendo, mas não torne o sofrimento uma 
loucura. 

E a fi lha respondeu: — Não, querida 
mãe, não estou sofrendo e muito menos 
louca, eu sei que jamais poderei ser a 
escolhida, mas é minha oportunidade de 
fi car pelo menos alguns momentos perto do 
príncipe, isso já me torna feliz. 

À noite, a jovem chegou ao palácio. 
Lá estavam, de fato, todas as mais belas 
moças, com as mais belas roupas, com as 
mais belas joias e com as mais determinadas 
intenções. Então, fi nalmente, o príncipe 
anunciou o desafi o: 

 — Darei a cada uma de vocês uma 
semente. Aquela que, dentro de seis meses, 
me trouxer a mais bela fl or, será escolhida 
minha esposa e futura imperatriz da China. 

A proposta do príncipe não fugiu 
às profundas tradições daquele povo, 
que valorizava muito a especialidade de 

“cultivar” algo, sejam costumes, amizades, 
relacionamentos...

O tempo passou e a doce jovem, como 
não tinha muita habilidade nas artes da 
jardinagem, cuidava com muita paciência e 
ternura a sua semente, pois sabia que se a 
beleza da fl or surgisse na mesma extensão 
de seu amor, ela não precisava se preocupar 
com o resultado.

Passaram-se três meses e nada surgiu. 
A jovem tudo tentara, usara de todos os 
métodos que conhecia, mas nada havia 
nascido. Dia após dia, ela percebia cada vez 
mais longe o seu sonho, mas cada vez mais 
profundo o seu amor. Por fi m, os seis meses 
haviam passado e nada havia brotado. 
Consciente do seu esforço e dedicação, 
a moça comunicou a sua mãe que, 
independente das circunstâncias, retornaria 
ao palácio na data e hora combinadas, pois 
não pretendia nada além de mais alguns 
momentos na companhia do príncipe. 

Na hora marcada, estava lá, com 
seu vaso vazio, bem como todas as outras 
pretendentes, cada uma com uma fl or mais 
bela do que a outra, das mais variadas 
formas e cores. Ela estava admirada, nunca 
havia presenciado tão bela cena. 

Finalmente, chega o momento 
esperado e o príncipe observa cada uma das 
pretendentes com muito cuidado e atenção. 
Após passar por todas, uma a uma, ele 
anuncia o resultado e indica a bela jovem 
como sua futura esposa. 

As pessoas presentes tiveram as mais 
inesperadas reações. Ninguém compreendeu 
por que ele havia escolhido justamente 
aquela que nada havia cultivado. Então, 
calmamente, o príncipe esclareceu: 

— Esta foi a única que cultivou a 
fl or que a tornou digna de se tornar uma 
imperatriz: A fl or da honestidade, pois todas 
as sementes que entreguei eram estéreis. 

Se, para vencer, estiver em jogo a 
sua honestidade, perca o jogo. 
Você será sempre um vencedor! 

Autor desconhecido
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Contos de Pedro Malasartes, por Luís da 
Câmara Cascudo

Pedro Malasartes comprou uma panelinha nova para cozinhar quando viajasse. Na 
primeira viagem que fez, levou a panelinha e estava preparando seu almoço, já abrindo a 
fervura, quando ouviu o tropel de um comboio que carregava algodão. 

Mais que depressa, cavou um buraco, colocou todas as brasas e tições, cobrindo de 
areia, e pôs a panela por cima, fervendo. Os comboieiros que iam passando fi caram 
admirados de ver uma panela ferver sem haver fogo. 

Pararam, discutiram e perguntaram se Malasartes a queria vender por bom dinheiro. O 
sabidão fez-se muito rogado, dizendo ter adquirido aquele objeto em terras distantes, mas 
terminou vendendo a panelinha. 

Os comboieiros seguiram jornada, muito satisfeitos com a compra, que no outro dia, 
verifi caram ser mais um logro do endiabrado rapaz.

CASCUDO, Luís da Câmara. Contos tradicionais do Brasil. 12. ed. São Paulo: Global, 2003. (Adaptado).

As horas de Horácio
O menino Horácio está muito cansado. 

Cansado da sua vida cheia de horas. Hora 
de levantar, de escovar os dentes, de 
tomar banho, de tomar café, de desligar a 
televisão, de estudar...

Horácio reclamava todo o dia.
— Ah! Mãe, eu não tenho uma horinha 

minha mesmo! Nem umazinha!
— Nas férias, Horácio, todas as horas são 

suas. Você é o dono delas.
Até que o tempo de férias chegou. E 

sabe o que o Horácio fez? Nada. Na hora 
de acordar, não acordou. Na hora de tomar 
café, não tomou:

— Ah! Que felicidade! Isso é que são 
férias! Não tenho hora para nada! Não vou 
mexer nem um dedinho! As horas são todas 
minhas!

E lá fi cou na sua cama, imóvel.
Os pais olhavam pela porta do quarto:
— O que será que este menino tem?
— Acho que ele está doente!
Veio a família toda espiar o Horácio. 

Cada um falava uma coisa. O Horácio ouvia 
tudo... e não dizia nada.

Até que resolveram chamar um médico. 
O doutor apareceu todo de branco:

— Levante, Horácio, sente, mostre a 
língua, abra o olho, diga “a”... e Horácio 
não fez nada do que ele mandou. Parado 
estava, parado fi cou. A família comentava:

— Ele está pálido, doutor. Parece 
desmaiado. Será que está em coma?

O doutor examinou, apertou, auscultou. 
E deu um risinho de doutor:

— Esse menino! Esse menino...
Depois, piscou os olhos para a família e 

falou, com uma voz doutoral:
— Acho que vamos ter de levar o Horácio 

para o hospital. Chamem a ambulância com 
urgência.

O Horácio fi cou curado, num pulo. Abriu 
os olhos, mostrou a língua...

Disse que estava dormindo, com sono.
 A família toda fi cou zangadíssima:
— Isso é coisa que se faça, menino!
Brincadeira tem hora...
(Horácio não disse nada.)
Mas, de noite, falou com o irmão:
— Quando eu crescer, vou ser dono de 

todas as minhas horas. Você vai ver!

ROBATTO, Sônia. As horas de Horácio. Nana nenê: 
uma história para cada dia. Dezembro. São Paulo: 

Globo, 1992. 
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Um taxista devolveu R$ 1 
mil esquecidos em seu carro 
após uma corrida, em Porto 
Alegre, na segunda-feira (23). 
Ricardo Luis de Freitas Justo, 
de 49 anos, encontrou a sacola 
com o dinheiro e objetos 
pessoais embaixo do banco 
do veículo, pouco depois de 
deixar a passageira.

“Por volta de 9h, fi z uma corrida no bairro Menino Deus 
para uma senhora que queria levar um cachorro de rua para 
castrar. Logo que a deixei em seu local de destino, vi a sacola 
e não pensei em mais nada, além de procurá-la para devolver. 
Calculei o caminho que ela poderia ter feito e fui atrás”, diz 
Justo.

O dinheiro, que estava na sacola, junto com celular, óculos 
e cartão de banco, pertencia à aposentada Maria Justina 
Moreira Corrêa, de 70 anos.

Depois de 30 minutos, o taxista avistou a passageira na 
Avenida Getúlio Vargas, em Porto Alegre.

“Ele me salvou. Não lembrava a placa, nem o prefi xo 
do carro. E o pior, o dinheiro era da minha sobrinha. Eu fui 
encontrá-la em seguida”, disse a aposentada.

Para conseguir o valor encontrado, o motorista, que está 
na profi ssão há nove anos, teria que trabalhar durante quase 
um mês inteiro. Ele ganha perto de R$ 50 por dia.

TAXISTA devolve R$ 1 mil deixados em carro no RS. Globo.com. 26 jun. 2008. Brasil. Boa Ação. Disponível  em: 
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL615417-5598,00-TAXISTA+DEVOLVE+R+MIL+DEIXADOS+EM+CARRO+N

O+RS.html. Acesso em: 19 jun. 2012.

Taxista devolve R$ 1 mil deixados em carro no RS

Notícias
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A lenda da vitória-régia 
é muito popular no Brasil, 
principalmente na Região Norte. 
Diz a lenda que a Lua era um 
deus que namorava as mais 
lindas jovens índias e, sempre 
que se escondia, escolhia e 
levava algumas moças consigo. 

Em uma aldeia indígena, havia uma linda jovem, a guerreira 
Naiá, que sonhava com a Lua e mal podia esperar o dia em 
que o deus iria chamá-la. 

Os índios mais experientes alertavam Naiá, dizendo que 
quando a Lua levava uma moça, essa jovem deixava a forma 
humana e virava uma estrela no céu. No entanto, a jovem não 
se importava, já que era apaixonada pela Lua. Essa paixão 
virou obsessão e houve um momento em que Naiá não mais 
queria comer, nem beber nada, só admirar a Lua. 

Numa noite em que o luar estava muito bonito, a moça 
chegou à beira de um lago, viu a Lua refl etida no meio das 
águas e acreditou que o deus havia descido do céu para se 
banhar ali. Assim, a moça se atirou no lago em direção à 
imagem da Lua. Quando percebeu que aquilo fora uma ilusão, 
tentou voltar, porém não conseguiu e morreu afogada. 

Comovido pela situação, o deus Lua resolveu transformar 
a jovem em uma estrela diferente de todas as outras: uma 
estrela das águas — vitória-régia. Por esse motivo, as fl ores 
perfumadas e brancas dessa planta só abrem no período da 
noite. 

VITÓRIA-régia. Brasil Escola. Aparecida de Goiânia - GO. 2002-2013. Disponível em: 
<http://www.brasilescola.com/folclore/vitoria-regia.htm>. Acesso em: 8 jul. 2010.
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O dinheiro no Brasil Colônia
(1500-1822) 

O primeiro dinheiro a circular no Brasil foi a moeda-
-mercadoria. Durante muito tempo, o comércio foi 
feito por meio da troca de mercadorias, mesmo após a 
introdução da moeda de metal. Mas a primeira moeda 
brasileira de fato foi o açúcar, que, em 1614, passou a 
valer como dinheiro por ordem do governador Constantino 
Menelau. O fumo, o algodão e a madeira também eram 
muito utilizados com essa função.

As primeiras moedas metálicas — de ouro, prata e 
cobre — chegaram com o início da colonização portuguesa. 
A moeda portuguesa, o real, foi usada no Brasil durante 
todo o Período Colonial. Assim, tudo se contava em réis — 
plural popular de real. 

Em 1624, a Holanda invadiu pela primeira vez o 
Nordeste brasileiro. Sob seu domínio, foi realizada a 
primeira cunhagem de moedas em território nacional. 
Quadradas, pequenas, feitas em ouro e prata, elas 
surgiram em Pernambuco, em 1645.

As casas fabricantes de moedas foram criadas por 
aqui, à medida que os lugares iam desenvolvendo-se e 
necessitavam de dinheiro.

Quando a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro, 
por conta das Guerras Napoleônicas, o crescimento dos 
gastos por causa de sua presença e a falta de metal 
precioso levaram à necessidade de emissão de moeda de 
papel para atender ao comércio. 

O DINHEIRO no Brasil: o dinheiro no Brasil Colônia. e.educacional. Curitiba, PR. 
1999-2013. Disponível em: <http://www.educacional.com.br/reportagens/dinheiro/

brasil.asp>. Acesso em 19 jun. 2012. (Adaptado).

Saiba mais sobre...
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Conheça algumas curiosidades sobre a Lua

Você sabe como acontece um eclipse lunar?

É um fenômeno que ocorre quando a Terra fi ca entre o 

Sol e a Lua, e esta última é encoberta total ou parcial-

mente pela sombra do nosso planeta. Acontece apenas 

na fase de Lua cheia e quando Lua, Terra e Sol estão 

quase totalmente alinhados (explicação dada pelo pro-

fessor Enos Picazzio, do Departamento de Astronomia 

do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmos-

féricas da Universidade de São Paulo — IGA/USP).

E por que, às vezes, a Lua aparece de dia?No início da fase cheia, a Lua nasce quando o Sol se 
põe, por volta das 18h, ou seja, ao anoitecer, até se 
por às 6h da manhã. Mas como a cada dia a Lua nasce 
48 minutos mais tarde nessa fase, uma semana depois, 
quando chegar a fase quarto-minguante, ela nasce 
mais ou menos à meia-noite. Então quando o Sol esti-
ver nascendo, ela ainda vai estar no céu, e a gente vai 
poder vê-la até meio-dia.

10 CURIOSIDADES sobre a Lua. Você sabia? 16 ago. 2011. Disponível em: <http://
www.vocesabia.net/ciencia/10-curiosidades-sobre-a-lua/>. Acesso em: 19 jun. 2012. 

(Adaptado).
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harpa passarinho

casa

assado porco

passeio torta

casaco

peso

casca tosca

mosca

mesa carpa

casebre rua

carroça

raso vassoura

ramo casada

sapo sapo carreto

sapeca rosca corra

solto santo

camiseta carro salvador

terraço sábado
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cebola ciúme

caçula

cenário espaço

soluço pinça

solução torto

asseio

pássaro

trilha poço

cimento

trave cipó

atraso carreta

atrasado rainha

rei

rapaz

peça

traço

cinema

roça
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