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   CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE - UFG 

Tema: Viagens em diferentes espaços, tempos e formas  

por meio de narrativas 

 

Língua Portuguesa – 4º ano________ Professora Dra. Márcia Torres 

Aluno(a) _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome) 

 ROTEIROS 4, 5, 6 e 7 da Terceira  Escala 

Uma conversa importante!  

Chame sua família para ler com você essa parte dos  

04 Roteiros de Atividades de Estudo dos 4os. Anos.  

Toda vez que entramos num carro nos deparamos com retrovisores. Pode ser 

o carro mais moderno do mundo, lá estão os famosos espelhinhos. Por que 

precisamos de retrovisores? Quem dirige sabe bem a necessidade deles, não é 

mesmo? Porque é fundamental, com certa frequência, olhar para trás, ver se um 

caminhão desgovernado não está prestes a nos atropelar, olhar se um ciclista não 

precisa de nossa ajuda para virar numa esquina. Olhar para trás é uma forma de 

compreender como estamos posicionados espacialmente e mentalmente no 

presente e, assim, poderemos seguir para a frente.  

Os antigos contos populares, como os que iremos ler e conhecer nesses 

roteiros da terceira escala, são como um imenso retrovisor da humanidade. 

Através deles podemos compreender como funciona a mente dos nossos 

ancestrais, ver e analisar nossas diferenças e, principalmente, nossas semelhanças 

com aqueles que foram responsáveis por nos legar o mundo que conhecemos. Ler e 

compartilhar mitos, contos e lendas é uma forma prazerosa, reflexiva e poderosa 

de autoconhecimento. O autoconhecimento é o motor de transformações 

individuais e coletivas.  

Além disso, os contos que os antigos contavam estimulam a criatividade, 

explicam os modos de organização da vida social, dão exemplos, transmitem 

conhecimentos, mostram a diversidade cultural presente no mundo, aproximam os 

diferentes e nos ajuda a combater preconceitos. É claro, boas histórias 

proporcionam aos leitores realizar experiências maravilhosas.  
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Nesses quatro roteiros apresentaremos quatro histórias adaptadas da obra 

de Ilan Brenman “Viagem ao redor do mundo em 37 histórias” pouco conhecidas. 

Assim, faremos uma “viagem” pelos textos com algumas “paradas”. Vamos “viajar” 

juntos?  

 

        Realizaremos quatro paradas e em cada parada faremos outras paradinhas 

por dentro das histórias. Será uma linda viagem, inesquecível!  

Na primeira parada iremos à Grécia através de uma história. A segunda 

parada será a continuação do mito grego iniciado na primeira parada; a terceira 

parada será na cultura africana, o berço da humanidade, o lugar onde o homo 

sapiens nasceu, cresceu e se espalhou pelo mundo. Depois de um breve descanso, 

iremos para a quarta parada com uma história popular da Rússia. Então, viajaremos 

por 03 contos populares em 04 paradas que possuem toda a força e beleza da fonte 

original. Mas, lembrem-se, entre uma parada e outra faremos outras pequenas 

paradas!  

                Apertem o cinto e ...          

                                                 Boa Viagem !!! 

 

Primeira parada!  

                                                         

                                                        Primeira  Parada 

                                                       De volta   à Grécia! 

 

Nessa parada na Grécia nós 

iremos conhecer uma história muito interessante. Vamos lá? Faça uma boa viagem, 

isto é, uma boa leitura em voz alta e com atenção. Escolha um ambiente sem 

barulhos, o mais silencioso possível, sente-se direito, e comece a ler. Muita 

atenção! Se você pensar em outras coisas, volte a leitura e comece novamente, 

certo? Senão você poderá perder a “viagem”...  

Realize este roteiro observando as datas da semana que nós organizamos para 

você para não haver atrasos na entrega. Não deixe para última hora, é importante 

fazer os roteiros com tempo e com interesse. A cada semana você realizará uma 

parte, assim você sempre terá a oportunidade de fazer suas atividades com tempo, 

com capricho e atenção. Faça uma letra legível, use um lápis com grafite mais 
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escuro para facilitar a leitura de suas respostas. Ah, lembre-se de reler o que 

escreveu! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DE ESTUDO 4 

Data de realização deste roteiro: de 22 a 26 de fevereiro de 2021 

 

Escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome  

Nome: _________________________________________________ 

Primeira Parada!  

Atenção!  

 

 

A viagem faz uma parada na história grega  

                   

                    Eros e Psiquê 

 

Eros  voltou  todo  feliz  para  a 

casa de sua mãe, Afrodite.  Ao  bater 

no quarto da mãe ouviu uma voz sotur- 

na, pois ela estava muito triste: 

- Não  me  incomode!   Não quero  

receber ninguém! 

Eros, o deus do amor,  preocupa- 

do com sua mãe, respondeu:  

- Sou eu, seu filho querido. Abra, 

vamos conversar.  

A  porta  se  abriu  lentamente e  

Eros viu sua mãe deitada na cama. No rosto havia uma expressão sombria. 

- O que aconteceu, minha mãe? 

Afrodite contou a Eros que seus altares e templos estavam vazios, que quase 

nenhum mortal mais prestava oferenda a ela, a deusa do amor.  

- E por que isso está acontecendo? – Perguntou Eros.  

A deusa do amor disse que na Terra havia três irmãs princesas muito belas. 

A caçula era tão bela quanto uma deusa. Seu nome era Psiquê. Os mortais ficaram 

fascinados com a formosura divina de Psiquê. Homenageavam-na com oferendas, 

canções e poesias.  

- Mãe, você quer que eu faça algo para ajudá-la?  

Afrodite olhou para seu pequeno filho e teve uma ideia maléfica:  

- Voe até Psiquê e a atinja com uma de suas flechas com a ponta enferrujada, 

assim ela irá se apaixonar por uma criatura desprezível e terá um casamento 

desastroso.  
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Eros achou o desejo materno realmente diabólico, mas, se era para ver 

Afrodite feliz, então, ele realizaria sem pestanejar com toda certeza. 

- Vou descansar uns dias e depois vou cumprir seu desejo, mãe.  

 

Afrodite concordou com o descanso do filho. Seu coração agora começava a 

perder o peso daquela raiva, a mortal seria castigada para sempre.  

 

Vamos dar uma paradinha aqui nessa 

história? Até aqui lemos a introdução da 

história. Foram apresentados nessa 

introdução os personagens principais 

dessa história, mostrando os diferentes 

lugares, o Olimpo mundo dos deuses e a 

Terra dos mortais. Na introdução 

soubemos que um dos personagens, Eros, 

deverá fazer alguma coisa no decorrer da 

história para resolver o problema da mãe, 

a deusa Afrodite.  

 

 

Faremos agora nossa primeira paradinha para pensar a respeito da primeira parte 

da história.  

1) Conte com suas palavras e sem detalhes o que aconteceu de mais importante 

nessa primeira parte? Faça parágrafo antes de iniciar e depois, se você for 

contar algo novo, diferente, faça parágrafo novamente e inicie a primeira 

palavra com letra maiúscula.   

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Nessa primeira parte, que é a introdução do conto, foram citados os 

personagens principais. Esses personagens aparecerão durante toda a 

história. Quem são eles e onde eles vivem? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Primeira Parte da Narrativa!!!  

                 INTRODUÇÃO 

         Paradinha da narrativa     



5 
Língua Portuguesa – 4ºs anos A e B 

 

Continuando a história... continuando a nossa “viagem”  

 

 

 

Enquanto isso, na Terra, a princesa Psiquê, 

mesmo sendo uma das mortais mais lindas do mundo, 

estava triste como ninguém. Suas duas irmãs mais 

velhas arranjaram bons casamentos. Ela por sua vez 

continuava solteira e desejava se casar também.  

O pai de Psiquê, vendo a tristeza da filha, resolveu pedir ajuda ao deus Apolo 

na cidade de Delfos. Ao chegar ao oráculo, um lugar da previsão do futuro e se 

pode ouvir a voz de uma divindade que diz como será o destino dos mortais, o rei 

perguntou ao deus da luz onde poderia encontrar um bom marido para sua filha.  

A voz da divindade do deus Apolo respondeu: 

- Sua filha terá que ser vestida como uma noiva e ser levada ao cume de uma 

montanha. 

O rei não entendeu o motivo de tal ordem e perguntou:  

- E o que vai acontecer depois? 

- Ela tem que ser deixada sozinha no topo da montanha, porque seu marido a 

recolherá e a levará ao seu palácio.  

- E quem será o marido de minha filha? 

- Um monstro horrível, com veneno capaz de aniquilar milhares de mortais.  

Um grito ecoou no oráculo de Delfos, o grito era do rei porque sabia que não 

podia alterar o destino da filha. Então, ao chegar ao palácio, o rei reuniu a família 

e contou o que o oráculo lhe dissera. Todos sabiam que quem estava por trás desse 

desejo era a deusa Afrodite, a irmã do deus Apolo.  

No dia seguinte, Psiquê foi abandonada no cume da montanha, vestida de 

noiva. Ela passou horas sem saber de onde viria a criatura, quando, de repente, uma 

suave brisa começou a movimentar o seu vestido. O vento foi se intensificando até 

levantar o corpo da princesa e a levar para um palácio do outro lado da montanha.  

O vento carregou Psiquê até o meio da sala e foi embora. A princesa estava 

estupefata com a beleza daquele lugar, lá só podiam morar imortais. Ela visitou 

todo o palácio, não encontrou nenhum monstro e, ao anoitecer, cansada, deitou-se 

numa confortável cama de um belo quarto.  

No meio da noite, Psiquê foi acordada pela chegada de um homem. A escuridão 

não a deixava ver quem era seu misterioso marido. Foram sucessivas noites do 

mesmo jeito, sempre na escuridão, sem ver o rosto daquele homem. Porém, mesmo 

dessa forma, ela se apaixonou por aquele estranho.  

Numa noite perfumada, Psiquê pediu:  

- Amado marido, posso acender a lamparina para ver seu rosto? 

Segunda Parte da Narrativa!!!  

Desenvolvimento da história 

 O que acontecerá? 
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- Se fizeres isso, juro que vou embora para sempre – respondeu o estranho.  

A princesa não disse nada, e, então, o estranho continuou:  

- Suas irmãs a querem visitar. Eu lhe imploro que não as receba e nem as ouça.  

- Por quê?  

- Porque é assim que tem que ser.  

Psiquê não respondeu e no dia seguinte ouviu suas irmãs gritando seu nome. A 

saudade era grande e decidiu pedir ao vento que as trouxessem até o palácio. Ao 

chegarem, as irmãs não podiam acreditar na riqueza daquele lugar. Em vez de estar 

casada com um monstro, descobriram que a caçula, Psiquê, estava dormindo com 

um homem misterioso. Além disso perceberam que ela estava ainda mais linda e se 

parecia com a própria deusa Afrodite.  

A inveja das duas irmãs fez com que elas começassem a pôr dúvidas na cabeça 

de Psiquê:  

- Como é seu marido? – Perguntou uma das irmãs.  

- Nunca o vi. Ele sempre chega na escuridão e não me deixa ascender a 

lamparina.  

- Com certeza ele é um monstro horrível, por isso não deixa que você o veja – 

continuaram as irmãs.  

- Mas ele é tão carinhoso comigo, nunca me fez mal algum.  

- É que na verdade ele está esperando que você engravide para, depois do 

nascimento do bebê, devorá-los. – Disseram as invejosas irmãs.  

Psiquê, desconfiada, foi ficando com uma pulga atrás da orelha. E, temerosa 

com seu futuro, perguntou:  

- O que devo fazer?  

As irmãs se entreolharam e responderam:  

- Hoje à noite, assim que seu marido adormecer, acenda uma lamparina, veja 

o rosto dele e com uma faca corte-lhe a cabeça.  

No meio da noite, como sempre, o marido chegou, deitou-se na cama, fez 

carinho em Psiquê e logo depois adormeceu. Nessa hora, com as mãos tremendo, 

pegou a lamparina e a faca. Assim que a luz iluminou o rosto do marido, Psiquê quase 

desmaiou de emoção, deitado ao seu lado estava um dos homens mais belos que ela 

já havia visto em toda a sua vida. A faca deslizou de sua mão e ela ficou alguns 

minutos contemplando aquele ser que mais parecia um imortal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda estamos na segunda Parte da 

Narrativa!!!  

Temos um clímax, um suspense... 

Que acontecerá agora?  

Essa é mais uma paradinha  
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Matar aquele homem era algo inconcebível. Em vez disso, Psiquê aproximou 

seus lábios do rosto dele e, sem perceber, arranhou-se com a flexa que estava bem 

embaixo do travesseiro.  

Sim, o estranho era Eros, filho de Afrodite, que ao ver a beleza de Psiquè, 

não conseguiu cumprir o desejo da mãe. Eros estava apaixonado por Psiquê, e ela, 

ao ferir-se com a ponta da flexa, para sempre amaria o deus do amor.  

Quando Psiquê estava prestes a beijar a face de Eros, uma gota de óleo da 

lamparina caiu no ombro dele, que acordou, fitou a amada e saiu voando.  

 

E agora? Eros foi embora! O que vai acontecer? 

 

Agora começará o conflito dessa história!!!  

Vamos continuar a leitura? Quero descobrir. 

Vamos para o Roteiro de Atividades 5 ?  

Mas antes de continuar nossa viagem no próximo roteiro, qual é mesmo o 

clímax da história? Descreva com suas palavras esse momento de suspense!  

________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DE ESTUDO 5 

Data de realização deste roteiro: 01 a 05 de março de 2021 

 

Escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome  

Nome: _________________________________________________ 

Segunda Parada!  

Atenção!  

                                        Continuando a segunda parte da narrativa  

                         do mito de Eros e Psiquê 

 

Agora iniciam os conflitos 

 

A princesa estava muito arrependida do 

que havia feito. Sua felicidade dissolvera-se 

como por encanto. Psiquê saiu do palácio, desceu 

a montanha e contou sua história ao pai.  
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O rei sabia que se tratava de Eros, filho de Afrodite, e estava preocupado 

com a vingança da deusa do amor. O rei ofereceu presentes às deusas Hera e 

Deméter, mas as duas não quiseram ajudar Psiquê, já que isso ofenderia Afrodite. 

 A deusa do amor espumava de raiva e, então, resolveu sequestrar Psiquê e 

levá-la até o palácio. A princesa era chicoteada e maltratada diariamente, obrigada 

a realizar tarefas domésticas exaustivas e estranhas. Um dia Afrodite encheu as 

mãos com grãos de feijão, arroz e trigo. Chamou Psiquê e lhe deu uma ordem para 

cumprir a primeira prova.  

- Linda princesinha, quero esses grãos separados ao anoitecer. E, ao dizer 

isso, atirou todos os grãos no chão.  

Psiquê ajoelhou-se e começou a separar os grãos. Enquanto fazia um pequeno 

monte de arroz percebeu que seria impossível realizar tal tarefa até o anoitecer. 

Os olhos da princesa lacrimejaram sem parar. De repente, ouviu uma voz que dizia:  

- Amigos, a esposa de Eros necessita de auxílio.  

Ela olhou para todos os lados, até que finalmente viu uma pequeniníssima 

formiga chamando suas colegas. Um verdadeiro exército de formigas apareceu e 

começou a separar os grãos. Ao anoitecer, Afrodite se aproximou de Psiquê.  

- Vejo que a senhorita teve ajuda de alguém. Mas não me interessa, minha 

raiva ainda é maior do que o raio de Zeus. Amanhã você terá outra tarefa, será a 

segunda prova!  

- O que devo fazer? – Perguntou Psiquê conformada. 

-  Ir para o campo dos carneiros de ouro. Quero uma mão cheia de lã dourada!  

No dia seguinte, Psiquê foi ao campo. Tal tarefa parecia ser mais simples do 

que a do dia anterior. Mas, ao ver os carneiros, deu-se conta da dificuldade que 

enfrentaria. Os carneiros possuíam chifres enormes e afiadíssimos.  

Para chegar até o rebanho, Psiquê tinha de atravessar um pequeno riacho e, 

ao fazê-lo, um caniço lhe falou:  

- Linda esposa de Eros, tome cuidado. Os carneiros têm chifres e dentes 

venenosos. Eles ficam furiosos durante o dia porque o sol castiga seus corpos. Caso 

queira a lã dourada, tens que vir a noite e retirá-la com facilidade dos arbustos em 

que se coçam os animais.  

Psiquê agradeceu o auxílio do caniço e fez exatamente como ele ensinou. No 

meio da noite, a princesa mostrou à Afrodite uma mão cheia de lã dourada.  

- Não sei quem novamente ajudou. Talvez algum deus deslumbrado com sua 

beleza. Mas agora você não conseguirá ajuda de ninguém – disse Afrodite, com um 

olhar assustador – Amanhã você realizará a sua terceira prova. Você irá à nascente 

do rio Estige, quero ter em minhas mãos uma garrafa cheia de água. Preste 

atenção, não quero a água das margens do rio e sim do meio do rio.  

A princesa sabia que o rio Estige era o rio dos mortos. A missão era muito 

perigosa, era a certeza da morte. Na manhã seguinte ela andou até a nascente do 

rio e viu dezenas de dragões que cuidavam das margens. Não havia como realizar a  
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tarefa. Cansada e abatida, Psiquê decidiu atirar-se de um penhasco, mas ao saltar, 

uma águia a salvou e a levou ao meio do rio. Rapidamente, a princesa recolheu com 

a garrafa a água escura do rio Estige.  

A águia era o próprio Zeus que ao se transformar resolveu retribuir um antigo 

favor que Eros lhe havia feito.  

Afrodite estava inconformada com a sorte de Psiquê. Ao receber a garrafa 

com água do rio Estige, disse:  

- Seu martírio não acabou, porque quero que você sofra. Essa será a sua última 

prova, a quarta prova! Quero que você vá agora ao mundo subterrâneo e fale com 

Perséfone, a mulher de Hades. Diga a ela que quero ganhar um lindo presente.  

- Mas, Afrodite, todos sabem que quem desce ao mundo subterrâneo não volta 

nunca mais – disse Psiquê.  

- Não quero saber de suas lamúrias. Vá e volte o mais rápido possível – 

retrucou Afrodite com um sorriso sinistro no rosto.  

Ao se aproximar do mundo subterrâneo, Psiquê não viu nenhuma possibilidade 

de êxito na sua empreitada e novamente resolveu acabar com sua vida. Avistou uma 

alta torre, subiu no andar mais alto e, quando estava prestes a saltar, as pareces 

da torre começaram a falar:  

- Não precisa se desesperar, você poderá descer ao mundo dos mortos e 

voltar com vida se fizer o que eu mandar. Desça ao mundo subterrâneo com duas 

moedas de ouro para pagar ao barqueiro Caronte na ida e na volta. Ele é quem 

atravessa os mortais no seu barco pelo rio Estige. E sem pagamento não será 

possível atravessar.  

Psiquê ouviu atenta e perguntou:  

- E o que mais? 

- Leve também dois bolos de cevada para Cérbero, o cão de três cabeças. 

Jogue um bolo na ida e outro na volta, assim ele a deixará passar. Muitos mortos 

 

 

 

 

 

 

 

 

lhe pedirão ajuda, não fale com ninguém. Alguns lhe oferecerão comida, você só 

poderá comer pão e água, nada mais. Alguns lhe oferecerão um tono para 

descansar, não aceite de jeito nenhum! Se estiver cansada, sente no chão! 

Entendeu tudo?  



10 
Língua Portuguesa – 4ºs anos A e B 

- Sim. E quando verei Perséfone?  

- Depois que passar por tudo isso a rainha do subterrâneo, Perséfone, 

aparecerá e lhe dará o presente que Afrodite está esperando. Ouça com atenção, 

não abra a caixa que ela lhe dará, os segredos dos mortos só podem ser vistos 

pelos deuses.  

Finalmente, após passar por Caronte que deu a moeda, depois Cérbero que 

recebeu o bolo de cevada, logo em seguida ignorou os mortos que pediam ajuda e 

não se sentou em nenhum trono e comeu apenas pão e bebeu água, Perséfone 

apareceu, deu-lhe a caixa e se despediu.  

Psiquê retornou pelo mesmo caminho, seguindo  

novamente os conselhos da torre. Porém, ao chegar 

às margens do rio Estige, a princesa não se continha 

de tanta curiosidade e resolveu abrir a caixa.  

Dentro da caixa não havia nada visível, mas sim 

o ar invisível dos mortos. Qualquer mortal que 

inspirasse o ar morreria rapidamente. Psiquê 

desmaiou assim que suas narinas foram tocadas pelo 

ar da morte.  

 

Após a leitura da segunda parte da história “Eros e Psiquê”, você viu que 

após o clímax, logo surgiram os conflitos? Então faremos aqui uma paradinha para 

relembrar e refletir sobre essa parte.  

1) Na sua opinião, Psiquê venceu as quatro provas? __________________ 

2) Sabemos que Psiquê contou com a ajuda de vários personagens da história. 

Eles eram: as formigas, o caniço, a águia e as paredes da torre. Escreva com suas 

palavras quais eram as provas e como Psiquê venceu cada uma delas.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3) O que você pensa a respeito do trabalho coletivo, da cooperação e da 

parceria para vencer desafios e obstáculos?  

Explique nas linhas abaixo:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Nessa parte em que daremos mais uma paradinha, vamos conhecer, finalmente, o 

desfecho da história de Eros e Psiquê 

 

 

 

 

 

 

 

 

No palácio de Afrodite, Eros pressentiu que sua amada corria perigo e saiu 

voando em sua direção. Chegando lá, o deus do amor soprou para longe o ar dos 

mortos e levou Psiquê para o Olimpo.  

Na morada dos deuses, Zeus deu à princesa ambrósia, comida que quando 

ingerida, torna a pessoa imortal.  

A princesa despertou e viu o rosto do deus do amor. Ambos se abraçaram 

e se beijaram, jurando que nunca mais se separariam. Psiquê agora tinha asas 

como Eros e era a mais nova deusa do Olimpo.  

 

Depois desses conflitos 

Nessa paradinha 

a pergunta é: 

Como será o desfecho dessa história? 
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Descobrindo mais um segredo da história...  

Você sabia que a tradução da palavra Psiquê em  

Grego é alma e borboleta?  

 

Não foi por acaso que esse nome foi dado a  

personagem do mito grego.  

Sabemos que a lagarta passa por um processo de metamorfose para se 

transformar numa borboleta. A lagarta se arrasta pelo chão e não consegue voar. 

Depois ela permanece num casulo por vários dias, como se fosse uma prova. 

Somente depois de um tempo e com muito esforço, vencendo os obstáculos, ela 

rompe o casulo e aparece transformada numa linda borboleta.  

 

4) Nessa parte da narrativa a princesa Psiquê venceu vários obstáculos e foi 

salva por Eros e por Zeus. Você também deve ter enfrentado diferentes 

desafios, assim como muitas pessoas.  

Conte um momento em que você passou por conflitos e precisou enfrentar 

obstáculos, mas conseguiu vencer. Mas você também pode escolher uma história 

de outra pessoa para contar, que enfrentou desafios e conseguiu vitória.  

Lembre-se de iniciar a história criando um título, que é a ideia principal da sua 

história.  

O título é ________________________________________ 

_________________________________________________ 

Vamos iniciar a história! 

Faça parágrafo e inicie com letra maiúscula. Em cada momento da história em que 

você começar outro assunto faça novamente um parágrafo e inicie com letra 

maiúscula. 

Primeira parte da sua história – Introdução –  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

______________________________________________ 

Segunda parte da sua história – Nessa parte aparecerá o clímax e os conflitos 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Terceira parte da sua história – o desfecho – o final da história 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Ilustre no espaço abaixo a parte principal de sua história. Faça bem colorido e 

com capricho. 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES DE ESTUDO 6 

Data de realização deste roteiro: de 08 a 12 de março de 2021 

 

Escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome  

Nome: _________________________________________________ 

Terceira Parada!  

                                                        Atenção! 

 

Nossa parada agora é na Tanzânia, leste da África!!!  

           Veja no globo terrestre...  

 

OS IRMÃOS, A VELHA REMELENTA 

E O MONTE KILIMANJARO 

No norte da Tanzânia, leste da África, 

existia uma aldeia com poucos habitantes. A 

fome e a seca afligiam as pessoas daquele 

local. As pessoas realizavam tarefas que as 

deixavam muito cansadas.  

Um pai desesperado começou a pedir 

aos deuses com voz soturna que o 

ajudassem. Seus dois filhos, Micunare e 

Kanianga, vendo aquele pedido de auxílio do 

pai, decidiram aventurar-se num dos picos 

mais altos da África, o Monte Kilimanjaro.  

Havia uma lenda que contava que lá no cume do mundo existia um rei 

muito bondoso, que ajudava os necessitados. Micunare, o filho mais velho, 

recolheu poucas provisões como pão, água e algumas frutas, e disse ao pai:  

- Meu destino é salvar minha família e meu povo.  

O pai não teve o que dizer e deixou o filho partir.  

 

Depois de horas caminhando, Micunare encontrou no sopé da montanha uma 

velha muito estranha e com uma expressão sombria. Ela estava sentada num 

velho tapete de palha e parecia muito triste, vestia roupas imundas e seus olhos 

estavam fechados e repletos de remelas grudentas. Por educação, Micunare a 

cumprimentou: 

- Bom dia, minha senhora. 
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- O que você faz por aqui, meu jovem? Eu sei que você veio de longe – disse 

a velha com ar de mistério.  

- Eu vou subir no Monte Kilimanjaro. – Respondeu Micunare, muito decidido.  

- E que você procura lá no cume do monte, meu netinho? 

Micunare estava ficando irritado com tantas perguntas e com expressão 

soturna, ele resolveu responder logo e ir embora:  

- Vou encontrar um rei muito bondoso que ajudará a minha aldeia que está 

faminta e sedenta. Adeus! 

Logo que deu as costas para aquela senhora, ela gritou:  

- Volte, meu jovem! Eu vou ensinar-lhe como chegar até lá.  

Micunare parou, deu meia volta e disse:  

- Diga logo! Estou com pressa! 

- Só falarei se meu netinho limpar os meus cansados olhos; assim que abri-

los lhe contarei tudo!  

O jovem olhou aquelas remelas asquerosas e teve vontade de vomitar. Mas 

mesmo assim respondeu: 

- Obrigada, minha velha. Mas não preciso de sua ajuda.  

Micunare começou a subir a montanha lentamente e lá pelas tantas ouviu 

uma cantoria. Ele estava na região dos Konyingos, o povo pequeno. Eles eram os 

súditos do rei bondoso, porém todos tinham a aparência de meninos e meninas. 

Pensando que eram crianças, o jovem aproximou-se e perguntou:  

- Crianças, cadê seus pais e irmãos mais velhos?  

O povo pequeno chamado Konyingos não gostou de ser confundido com 

crianças e maliciosamente respondeu:  

- Espere aqui até os nossos pais e irmãos chegarem.  

O jovem aguardou por horas a chegada deles. Mas os pequenos passam por 

ele com carne, bebidas, raízes suculentas e não ofereciam nada ao visitante.  

Micunare ficou com a pulga atrás da orelha e resolveu desistir sem 

pestanejar. Desceu a montanha e ao chegar ao sopé do monte, a velha continuava 

sentada. Ele aproximou-se e perguntou:  

- Minha boa velha, quem são aquelas crianças malvadas lá em cima?  

A velha não se deu ao trabalho de virar o rosto. Continuou calada e com 

expressão sombria permaneceu quieta como se fosse uma estátua.  
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Depois de uma longa e extenuante caminhada, Micunare chegou triste e 

frustrado à sua aldeia. Contou com voz soturna o que havia acontecido e disse 

que o futuro era mais desastroso do que o presente.  

Kanianga, o irmão mais novo, achou inconcebível desistir e disse ao pai:  

- Vou em direção ao meu destino, com o coração puro e alma serena 

encontrar o rei bondoso.  

Como da outra vez, o pai nada disse.  

Kanianga fez o mesmo trajeto do irmão mais velho, até chegar ao sopé do 

Monte Kilimanjaro e ver a mesma senhora sentada. Sem pensar em educação ou 

em qualquer outra coisa, disse:  

- Bom dia, minha senhora.  

- O que você faz por aqui, meu jovem? Eu sei que você veio de longe. – Disse 

a velha, novamente com ar de mistério.  

- Eu vou subir o Monte Kilimanjaro, preciso muito encontrar alguém.  

- E quem você procura lá no cume do monte, meu netinho?  

Kanianga, então, sentou-se próximo da velha e disse:  

- Procuro um rei bondoso. Dizem que ele ajuda os pobres e necessitados.  

A velha aproximou seu rosto sujo ao do jovem e disse-lhe:  

- Eu sei como você deve proceder, quer que eu lhe ensine?  

Kanianga ficou exultante ao ouvir aquilo e respondeu com alegria:  

- É claro! Por favor, me ajude!  

- Só falarei se meu netinho limpar os meus cansados olhos; assim que abri-

los lhe contarei tudo! 

O jovem olhou para aquela senhora, para os seus olhos remelentos e disse:  

- Se isso ajudar a senhora e a matar a fome e a sede de meu povo, é claro 

que eu faço.  

E, sem pestanejar, Kanianga limpou os olhos da velha delicadamente e, 

assim que ela abriu os olhos, disse:  

- Obrigada, meu netinho. Agora suba ao monte e quando encontrar um povo 

pequeno não os confunda com crianças, são os súditos amados do rei que você 

procura. Peça com gentileza e respeito um encontro com o rei e eles o atenderão.  

E foi isso mesmo que aconteceu. Kanianga encontrou o povo Konyingo, 

tratou-os muito bem e assim foi recebido pelo rei. Depois de contar as mazelas 
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de seu povo, o rei ordenou que lhe dessem rebanhos, água e muitas sementes de 

alimentos resistentes à seca.  

Kanianga, ao voltar para sua aldeia, foi recebido como herói. À noite houve 

música, dança, cantoria e em volta da fogueira, comendo pedaços de carne 

saborosa, o jovem contou mais de cem vezes sua história.  

 

        Depois de ler o conto popular africano, vamos fazer  

mais uma paradinha para pensar sobre os acontecimentos.  

 

1) Nas aventuras realizadas pelos dois irmãos, Micunare  

e Kanianga, explique porque somente Kanianga teve êxito e  

conseguiu trazer as ajudas do rei bondoso?.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2) Na sua opinião o que faz um povo ter um rei bondoso? __________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3) Como um rei bondoso deveria fazer para melhorar a saúde, a educação e a 

moradia de seu povo? _______________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ 

4) Para compreender o texto narrativo, como esse conto popular, precisamos saber 

que ele se divide em três partes. Na página 15 faça um círculo azul em volta do 

texto da introdução da narrativa.  

a) Na segunda parte da narrativa temos o clímax e os conflitos. Sublinhe 

com lápis de cor vermelho as partes da história que mostram os conflitos 

vividos por Micunare.  
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b) Circule com o seu lápis de escrever o parágrafo do conto que mostra o 

desfecho da história.   

c) Você gostou da história?________  

Mesmo que você tenha gostado dessa narrativa, que outro desfecho você 

daria para ela, deixando a história ainda mais interessante e criativa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Releia o seu texto, faça as correções necessárias, veja se você fez:  

a) Parágrafo.  

b) Usou letra maiúscula para escrever as palavras como: nome dos personagens, 

nome dos lugares, nome das cidades, das praças, das lojas, das escolas, das 

igrejas, dos hospitais e outros.  

c) Usou letra maiúscula após o ponto final, após o ponto de interrogação, após 

o ponto de exclamação.  

d) Usou travessão para indicar as falas e pensamentos dos personagens.  

e) Colocou a vírgula corretamente nas frases com:  

- Sequência de ideias, uma após a outra. 

- Após chamar alguém. Exemplo: - Eros, venha aqui.  

- Para separar uma explicação. Exemplo: Psiquê, que é uma princesa e mora 

na terra, casou-se com o deus Eros.  
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ROTEIRO DE ATIVIDADES DE ESTUDO 7 

Data de realização deste roteiro: de 15 a 19 de março de 2021 

 

Escreva seu nome completo e com letras maiúsculas no início de cada nome  

Nome: _________________________________________________ 

Quarta Parada!  

                                                        Atenção! Chegamos a Rússia!  

 

 

 

 

Quem muito quer...  

Um pobre moscovita, morador da cidade de Moscou na Rússia, vivia num 

alpendre caindo aos pedaços. Nas noites gélidas do inverno russo, o homem só 

pensava em como seria bom se tivesse dinheiro:  

- Se eu fosse rico, não seria avarento nem uma criatura desprezível, gastaria 

toda a minha fortuna com castelos, comida, carroças, ajudaria todos que 

necessitassem, não pouparia nada.  

Numa dessas noites em que esse pobre homem sonhava em ser rico, um homem 

misterioso passou por perto e decidiu ajudá-lo. No dia seguinte, na porta do 

alpendre encontrava-se uma bolsa e um bilhete:  

 

 

VOCÊ PODE RETIRAR QUANTAS MOEDAS QUISER, MAS SÓ PODERÁ 

USÁ-LAS DEPOIS DE JOGAR A BOLSA NO RIO VOLGA.  

 

O homem ficou com a pulga atrás da orelha, achou que alguém estivesse 

brincando com ele, mas ao por a mão dentro da bolsa... SURPRESA!!! Uma reluzente 

moeda de ouro.  

Depois de um dia inteiro retirando moedas de ouro, o homem foi até o rio 

Volga, levantou a bolsa no ar e, quando estava prestes a lança-la fora, pensou:  

- Que pena perder um tesouro tão valioso, amanhã eu volto e jogo a bolsa no 

rio.  

Assim, no dia seguinte e nos outros dias também, a mesma cena se repetia e 

o homem sempre voltava para casa com a bolsa a tira colo.  
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O alpendre agora estava abarrotado de moedas de ouro, que não podiam ser 

usadas porque, quando ele tentava comprar algo, elas desapareciam. O homem foi 

ficando cada dia mais doente, e a solução era se livrar da bolsa, mas aquilo parecia 

impossível. O homem misterioso que acompanhava à distância todo aquele 

sofrimento disse para si mesmo:  

- Os homens não aprendem... Quem muito quer... Nada tem!  

 

 

                                      Paradinha Obrigatória!!! 

 

                                             Que conto interessante!  

                                             Vamos conversar um pouquinho sobre essa narrativa? 

1) Como podemos recontar essa história para alguém que não leu? Escreva 

como você contaria essa história. Lembre-se de seguir a sequência lógica, 

contando o início, o meio e o final.  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Você se recorda do conto “Eros e Psiquê”? A princesa Psiquê se transformou 

numa deusa e venceu os desafios que Afrodite fez a ela. Nessa história, 

como poderíamos ajudar o homem pobre a vencer o desafio e ficar livre da 

bolsa, tornando um homem rico como ele desejava?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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                                         E se essa história russa  

                                 fosse uma história em quadrinhos?  

                                         Ficaria muito legal!   

                                                  E assim termina  

                                                a nossa viagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos desenhar essa história em três partes?  

Use seus lápis de cor, suas canetinhas, papel colorido, imaginação 

e muita criatividade e...  

Mãos a obra! Use três folhas em branco do mesmo tamanho desta, 

uma para cada parte, faça balões nas falas e pensamentos dos 

personagens e faça quadrados ou retângulos para as partes do 

narrador.  Bom trabalho!   

                     Um abraço da professora Márcia    

 

Recadinho Importante:  

Não se esqueça de visitar o nosso site www.cepaequartoequinto.com 

e de participar dos nossos atendimentos. Verifique sempre os e-mails 

porque sempre deixaremos um recado lá para você.  

A entrega desses quatro roteiros está marcada com data limite 

para o dia 22 de março de 2021, segunda-feira, por e-mail ou 

presencialmente no CEPAE.                                        

http://www.cepaequartoequinto.com/

