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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 2 e 3 da Terceira  Escala 

Orientações importantes: 

Realize este roteiro observando as datas da semana que nós organizamos 

para você. A cada semana você realizará uma parte, assim você sempre terá 

a oportunidade de fazer suas atividades com tempo, com capricho e atenção. 

Sempre releia suas respostas, volte às perguntas e faça respostas completas.  

Essa organização também permite que você apreenda os conteúdos e 

seja pontual na entrega dos roteiros por e-mail ou no CEPAE nos dias 

marcados para a devolutiva.  

Neste segundo grupo de roteiros de atividade da terceira escala serão 

desenvolvidos textos para produção da escrita e dos estudos da gramática 

que são retirados dos textos propostos, assim como dos escritos por vocês.  

a) Segundo Roteiro de Atividades: realize as atividades entre os dias 

08/01/2021 a 15/01/2021. 

b) Terceiro Roteiro de Atividades: entre os dias 18/01 a 21/01/2021. 

Dia 22 de janeiro de 2021 entrega do Roteiro no CEPAE ou pelo e-mail 

marcia_torres_pereira@ufg.br 

Comunicamos que a entrega às famílias deste grupo de 02 roteiros 

completos da terceira escala será feita no dia 08 de janeiro de 2021 (sexta-

feira) e estarão disponibilizados no site www.cepaequartoequinto.com  

Convite importante: Todos os alunos dos 4ºs anos A e B estão convidados 

a participar conosco dos encontros de Língua Portuguesa nas terças-feiras 

pelo link https://meet.google.com/ust-xsss-xts nos horários 

correspondentes a cada turma. Para o 4º ano A o horário é das 14horas às 

14h e 50 min e para o 4 ano B o horário é das 16 horas às 16h e 50 min.  

http://www.cepaequartoequinto.com/
https://meet.google.com/ust-xsss-xts


2 
Língua Portuguesa – 4ºs anos A e B 

As atividades propostas nos encontros virtuais dizem respeito aos 

interesses das crianças e às necessidades de aprendizagem delas, sendo 

consideradas importantes, mas não atividades obrigatórias.  

Pedimos às famílias verificarem se os roteiros foram preenchidos pela 

criança observando o que se pede, orientem a relerem o que se pede e não 

deem respostas a elas, apenas peçam que leiam em voz alta. Deem tempo para 

que elas possam perceber o que falta e, caso não percebam, deixem a resposta 

da forma como ela fez. Pedimos, ainda, que leiam os e-mails sobre orientações 

da disciplina e as recomendações dos vídeos no site 

www.cepaequartoequinto.com. Estaremos sempre à disposição para 

esclarecimentos.  

__________________________________________________ 

Roteiro de Atividades nº 02 da Terceira Escala  

Período de realização: 08/01/2021 a 15/01/2021. 

 

As narrativas mitológicas são contadas por um povo muito antigo – 

os gregos. Mas esse povo não é o mais antigo do mundo. Sempre disseram 

que o povo mais antigo são os egípcios, que também têm suas narrativas 

e seus mitos. Os gregos e os egípcios criaram suas narrativas e seus 

mitos para explicar os fenômenos naturais e os acontecimentos.  

O Egito é atualmente um país que tem uma história muito antiga, 

foi governado por reis respeitados como deuses chamados de faraós. No 

Egito podemos encontrar ruinas de templos muito antigos e as famosas 

pirâmides, pois era um povo muito rico em conhecimentos, entre eles, a 

engenharia e a medicina antiga.  

 

 

 

 

 

 

Ruinas de um templo egípcio                       As três pirâmides do Egito 

          É um país que tem uma natureza muito bela entre rios e desertos 
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Entre a Grécia e o Egito tem um grande Mar chamado Mar Mediterrâneo. 

Os dois povos tinham seus deuses e suas narrativas mitológicas. Veja no mapa. 

 

 

 

                                                                                        Navio egípcio 

 

 

navio grego 

 

                                                               

 

Estes são alguns deuses gregos que participam das narrativas 

 

Estes são alguns deuses egípcios 
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Vamos conhecer mais uma narrativa dos gregos?  

Os homens formigas1 

Zeus o deus dos deuses, era um conquistador nato.                     

Mesmo sendo casado com a deusa Hera, ele não se  

acanhava ao ver uma mulher bonita. E foi exatamente 

que aconteceu quando ele viu Egina, uma  

das vinte filhas do deus-Rio Asopo. A beleza da moça enfeitiçou o 

poderoso deus. Ele, então, transformou-se numa águia e 

sequestrou Egina, levando-a para uma ilha que, a partir desse dia, 

ganhou o nome dela.                                                (1º parágrafo) 

Zeus e Egina tiveram um filho, Éaco, que se tornou o rei da 

ilha. O jovem soberano era amado pelos deuses e pelos humanos, 

pois era sábio, justo e trabalhador. Sua vida ficou ainda mais feliz 

depois do casamento com a bela Endeis e o nascimento dos seus 

herdeiros: Peleu e Télamon.                                   (2º parágrafo) 

A felicidade do reino de Egina e de toda a Grécia, porém, foi 

abalada por um período de seca terrível. Plantações inteiras 

desapareciam, animais e homens morriam de sede e de fome. 

Nessas horas de desespero, todos corriam para o oráculo de 

Délfos; lá saberiam o que fazer para acabar com aquele 

sofrimento. O oráculo de Délfos deu a resposta para o fim da seca: 

era necessário que o rei mais virtuoso daquela época implorasse a 

Zeus pelo fim daquele sofrimento. Ao perguntarem quem era esse 

rei, a resposta foi clara: Éaco, o rei de Egina.        (3º parágrafo)  

Emissários de vários reinos gregos foram até Egina e pediram 

que o rei implorasse a Zeus para que a seca terminasse. Éaco 

prontamente aceitou o pedido, escalou a montanha mais alta do 

reino, ajoelhou-se humildemente e disse:                   (4º parágrafo) 

 
1 História grega reescrita por Ilan Brenman e Ionit Zilberman em “As 14 pérolas da mitologia grega”.  



5 
Língua Portuguesa – 4ºs anos A e B 

- Zeus, deus dos deuses e amado pai, peço-lhe para acabar 

com essa terrível seca.                                          (5º parágrafo) 

Mas acabara de falar a palavra “seca”, uma nuvem grossa 

começou a tomar conta do imenso céu, e a chuva desabou por toda 

a Grécia durante muitos dias, enchendo rios, lagos, fazendo os 

campos florirem e enchendo a alma dos homens de esperança e 

alegria.                                                                (6º parágrafo) 

Hera, a vingativa e ciumenta esposa de Zeus, assistia do 

Olimpo, a morada dos deuses, a toda essa cena de alegria e júbilo 

dos mortais. Ela estava furiosa: a ilha que tinha o nome da amante 

do seu marido não poderia ficar naquela alegria toda. Então, Hera 

decidiu dar o troco. Por quatro meses, ela enviou para Egina as 

piores peças e doenças. A beleza da ilha murchava como uma flor 

apodrecida.                                                      (7º parágrafo) 

Ao fim de quatro meses, não havia sobrado nenhum súdito vivo 

no reino de Egina, apenas o rei e sua diminuta família. Éaco estava 

com tamanha tristeza que não lhe sobrou alternativa senão 

suplicar novamente a seu pai, Zeus. Outra vez de joelhos, olhando 

para o céu, o rei disse:                                      (8º parágrafo) 

- Por favor, devolva os meus súditos, o meu querido povo. Não 

entendo por que tudo isso aconteceu ! Se não o fizer, quero que 

você acabe com a minha vida também.               (9º parágrafo) 

Éaco falava para o céu com enxurradas de lágrimas 

transbordando-lhe dos olhos; e novamente parece que Zeus o 

ouviu, já que ao acabar a súplica, um raio atingiu com estrondosa 

força um galho de um carvalho que ficava ali bem perto do lugar 

onde o rei estava ajoelhado.                            (10º parágrafo) 

Aquilo deveria ser um sinal. Então, o rei se levantou e foi até 

a árvore. Olhou bem para o carvalho e viu milhares de formigas 

subindo pelo grosso tronco; elas carregavam folhas muito maiores 
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que seus próprios corpos. Éaco novamente se ajoelhou, olhou para 

o céu e disse:                                                   (11º parágrafo) 

- Zeus, se você transformar essas formigas em homens do 

meu povo, serei eternamente grato ao deus dos deuses !   (12º 

parágrafo) 

O rei se levantou, foi ao palácio descansar e, durante o 

repouso, sonhou que seu pedido havia sido atendido.      (13º 

parágrafo) 

- Pai, pai, acorda!                                            (14º parágrafo) 

Éaco acordou, sobressaltado. Aquele sonho não poderia ser 

verdade.                                                               (15º parágrafo) 

- O que foi, Peleu? – Perguntou o rei.             (16º parágrafo) 

- Venha até o portão principal, rápido – disse Peleu, correndo 

para o portão.                                                      (17º parágrafo) 

Éaco saiu correndo atrás do filho e, ao parar em frente do 

portão, seus olhos vislumbraram um milagre !  Zeus tinha ouvido e 

realizado o seu desejo! Milhares de pessoas estavam em frente do 

palácio e, ao avistarem o rei, todas, de uma só vez, ajoelharam-se 

e prometeram lealdade eterna a ele.                 (18º parágrafo) 

Novamente Éaco chorou, agora como uma criança ao rever o 

seu novo povo. Mandou que todos se levantassem e disse:            (19º 

parágrafo) 

- A partir de hoje vocês serão meus súditos e eu é que juro 

lealdade eterna a vocês ! E como eram mírmex, formigas, serão 

chamados por todos de mirmídones!                   (20º parágrafo) 

- Viva o rei ! Gritaram os mirmídones.          (21º parágrafo) 

Éaco dividiu as terras dos antigos súditos com o seu novo povo, 

que ficou muito famoso por toda a Grécia por ser muito unido, 

trabalhador e econômico, além de muito corajoso. Os mirmídones 
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nunca se esqueceram de sua origem e sempre foram exemplo de 

dedicação e organização para todos os outros povos.      (22º 

parágrafo) 

O rei de Egina ainda viveu por muitos anos e, quando morreu, 

os deuses decidiram torná-lo juiz dos mortos, um trabalho muito 

importante para os deuses. E tem mais, seus herdeiros foram 

agraciados como descendentes que se tornaram heróis dos heróis: 

Peleu foi pai do famoso Aquiles, o dos pés velozes, e Télamon foi o 

pai de Ajax, o Grande.                                        (24º parágrafo) 

      Aquiles                             Ajax 

 

 

 

 

 

Curiosidade: De acordo com a mitologia grega, Mírmex foi uma invenção da 

deusa Atena que foi transformada numa formiga por um deus e mais tarde 

transformou-a num ser humano, juntamente com todo o povo formiga para 

repovoar a ilha de Egina.  

 

1) Ao ler a narrativa “Os homens formigas” podemos destacar suas partes 

que formam a sua estrutura. Observe os parágrafos. No caso desse texto 

a introdução está nos dois primeiros parágrafos. Conte com suas palavras 

do que se trata os dois primeiros parágrafos.  

 

 

 

Opa! Opa! Antes de passar para o próximo exercício...  

Veja se você escreveu onde se passava a história,  

quem eram os personagens, quando se passou essa  

história. Vamos reescrever? Use sua borracha e  

complete o que estiver faltando.  
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Agora que já lemos novamente os dois primeiros parágrafos do texto 

sabemos que se trata do início da narrativa e a partir do terceiro parágrafo 

a segunda parte da história se inicia. O que aconteceu até o sexto parágrafo? 

Conte com suas próprias palavras sem copiar do texto. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

3 - Nessa parte do terceiro parágrafo ao sexto parágrafo houve algum 

momento de suspense que lhe provocou curiosidade? 

 

 
Então, escreva com suas palavras esse 

 momento:  

 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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        4 -      Entre o 7º parágrafo até o 12º parágrafo dessa narrativa 

aconteceu algum conflito? Qual? Leia novamente e fale em voz alta contando 

para alguém. Agora escreva no espaço abaixo o que aconteceu e como 

aconteceu.  

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

5 - Descreva o desfecho com as suas palavras, isto é, o final da 

história lida.  

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

6 – Encontrar e marcar as informações importantes nos ajuda a compreender 

e a resumir o texto lido. Para encontrar a informação mais importante do 

texto talvez fosse bom responder as seguintes perguntas:  

 

 

a) De modo mais objetivo o que diz o texto lido?  

O texto narra um acontecimento na ilha de Egina.  

Lá... 

Agora é a sua vez, continue completando...  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Depois que choveu bastante naquela ilha e em toda a Grécia, houve um 

problema na ilha. Aconteceu que _____________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

O rei da ilha ficou muito triste e, então, foi falar novamente com seu 

pai Zeus que ____________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

E no final da história, o Rei ficou muito emocionado com o que havia 

acontecido e disse ao novo povo que 

     ___________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

b) Qual é a ideia mais importante desse texto?_________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

c) Se você tivesse que mudar o título dessa narrativa, qual seria o título? 

___________________________________________________ 

d) Esse texto trouxe ensinamentos importantes. Você poderia citar pelo 

menos um deles?_______________________________________ 
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___________________________________________________ 

e) Vamos imaginar que Zeus não tenha mudado as formigas em um novo 

povo e você, como escritor ou escritora, poderia escrever esse final de 

modo diferente. Vamos criar outro final para esse texto?  

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

7 – De acordo com o texto “Os homens formigas” o que se pede:  

a) Leia o parágrafo abaixo e responda com atenção  

Zeus e Egina tiveram um filho, Éaco, que se tornou o rei da ilha. O 

jovem soberano era amado pelos deuses e pelos humanos, pois era 

sábio, justo e trabalhador. Sua vida ficou ainda mais feliz depois do 

casamento com a bela Endeis e o nascimento dos seus herdeiros: Peleu 

e Télamon.  

 

b) Quais as características do rei Éaco? _____________________ 

___________________________________________________ 

c) Copie o parágrafo novamente, substitua as palavras sublinhadas no 

texto por um sinônimo, ou seja, por uma palavra que quer dizer a 

mesma coisa que palavra sublinhada sem mudar o sentido do texto.  

Sinônimos: Direito – descendentes – imperador – feliz – poderoso - 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Retire do 10º parágrafo do texto copiado abaixo, o que se pede.  

Éaco falava para o céu com enxurradas de lágrimas transbordando-lhe 

dos olhos; e novamente parece que Zeus o ouviu, já que ao acabar a súplica, 

um raio atingiu com estrondosa força um galho de um carvalho que ficava ali 

bem perto do lugar onde o rei estava ajoelhado. 

 

a) Copie uma palavra que tenha três sílabas __________________ 

b) Um nome ou substantivo próprio _________________________ 

c) Um verbo no passado _________________________________ 

d) Ligue um sinônimo abaixo para as palavras da primeira coluna sem 

mudar o sentido do texto. Para saber o melhor sinônimo, leia 

novamente o parágrafo em voz alta substituindo as palavras por uma 

palavra mais apropriada da segunda coluna: 

 

Primeira Coluna  Segunda coluna  

 

Súplica  

Ouviu 

Estrondosa  

Transbordando 

 

- torrentes  

- montões  

- pedido  

- clamor  

- derramando  

- ruidosa  

- barulhenta  

- escutou  

e) Circule os encontros vocálicos das palavras sublinhadas do parágrafo 

e sublinhe os dígrafos.  

         Os encontros vocálicos têm duas vogais juntas  

         Os dígrafos consonantais têm duas consoantes juntas que tem 

apenas um som que também chamamos de fonema.  

Exemplos de alguns dígrafos: ch - lh – nh- rr – ss – sc – sç – xc 

 

Éaco falava para o céu com enxurradas de lágrimas 

transbordando-lhe dos olhos; e novamente parece que Zeus o ouviu, 

já que ao acabar a súplica, um raio atingiu com estrondosa força um 
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galho de um carvalho que ficava ali bem perto do lugar onde o rei 

estava ajoelhado. 

 

f) Vamos lembrar e escrever algumas palavras com dígrafos 

consonantais no quando abaixo:  

 

Palavras com   nh  Palavras com    lh  Palavras com    rr  

   

   

   

Palavras com   ch  Palavras com    ss Palavras com     sc 

   

   

   

 

Atenção: Para ter certeza de como se escreve utilize o dicionário  

 

g) Leia parte do texto abaixo e depois sublinhe de vermelho a fala de 

Éaco e de azul a fala de Peleu  

Éaco novamente se ajoelhou, olhou para o céu e disse: 

- Zeus, se você transformar essas formigas em homens do meu 

povo, serei eternamente grato ao deus dos deuses! 

O rei se levantou, foi ao palácio descansar e, durante o repouso, 

sonhou que seu pedido havia sido atendido. 

- Pai, pai, acorda! 

Éaco acordou, sobressaltado. Aquele sonho não poderia ser 

verdade 

- O que foi, Peleu? – Perguntou o rei. 

- Venha até o portão principal, rápido – disse Peleu,  

Éaco saiu correndo atrás do filho e, ao parar em frente do 

portão, seus olhos vislumbraram um milagre ! Zeus tinha ouvido e 

realizado o seu desejo! Milhares de pessoas estavam em frente do 

palácio e, ao avistarem o rei, todas, de uma só vez, ajoelharam-se e 

prometeram lealdade eterna a ele. 

 

Copie do texto acima o que se pede:  

a) Uma parte do texto que tenha travessão. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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b) Uma parte que tenha ponto de interrogação. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

c) Uma parte que tenha ponto de exclamação. 

____________________________________________

____________________________________________ 

d) Uma parte que apresenta a fala de um personagem. 

____________________________________________

____________________________________________ 

e) Uma parte que seja referente a fala do narrador.  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

f) Uma parte que tenha uma sequência de ideias separadas por 

vírgulas. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

g) Uma parte em que alguém chama a atenção do outro, um 

vocativo, uma chamada. __________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Ilustre no espaço abaixo a parte mais importante da história grega “Os 

homens formigas”. Você poderá utilizar lápis de cor, canetinhas, colagem e 

outro material que puder.  
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Roteiro de Atividades nº 03 da Terceira Escala  

Período de realização: 18/01/2021 a 22/01/2021. 

 

Nesse roteiro de atividades leia com bastante atenção  

o texto, iremos estudar as versões de um texto e as resenhas. 

Você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho?  

Então, aqui você conhecerá diferentes versões da história em cores 

diferentes. O livro “Chapeuzinhos Coloridos”  

dos escritores José Roberto Torero e  

Marcus Aure lius Pimenta  

apresenta diferentes versões dessa história.  

 

Vamos conhecê-las?  

Leia em voz alta, seguindo a pontuação.  

 

CHAPEUZINHO AZUL 

Era uma vez, numa pequena vila perto de uma pequena floresta, uma 

menina de olhos da cor do céu.  

Todo mundo gostava dela, e sua avó mais ainda, tanto que decidiu fazer 

uma capinha com capuz para ela. Essa roupa era de veludo azul e a menina não 

tirava nunca, nem quando brincava de teatrinho no quintal. Por causa disso, 

todo mundo na vila começou a chamá-la de Chapeuzinho Azul.  

Um dia, sua mãe chamou-a e disse:  

- Chapeuzinho, leve essa torta de amoras azuis para a sua avó, como você 

sempre faz.  

- Pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta.  

- E tome cuidado, ouviu? Vá direto para a casa da sua avó e não saia do 

caminho, porque a floresta é perigosa.  

Então a menina colocou a torta de amora numa cesta, deu um beijo na 

mãe e partiu.  

No caminho ela cantava:  

“Pela estrada a fora,  

Eu vou bem sozinha,  

Tão desprotegida.  

Ai de mim, tadinha”. 



17 
Língua Portuguesa – 4ºs anos A e B 

Finalmente, quando ela chegou à casa da avó, bateu na porta:  

- Pou, pou, pou.  

- Quem é? – Perguntou a vovó.  

- Sou eu, sua netinha. Posso entrar? 

- Entre, querida, eu não via a hora de você chegar!  

Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama.  

A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca enorme, de modo 

que só se podia ver uma pequena parte de sua cara.  

Então a menina perguntou:  

- Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? 

- São para ouvir melhor os lobos.  

- E esses olhos tão grandes?  

- São para ver os lobos de longe.  

- E essas mãos tão grandes?  

- São para pegar grandes pedaços de carne de lobo.  

- E esse nariz tão grande?  

- É para sentir o cheiro dos lobos no forno.  

- E essa boca tão grande? 

- É para comer carne de lobo! – Gritou a vovó com alegria. E depois de 

dar uma grande gargalhada, ela falou: 

- Realmente, esse nosso plano nunca dá errado, não é, Chapeuzinho Azul? 

- É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque.  

E aí as duas foram até o fogão, tiraram a travessa do forno e comeram 

o lobo de uma só vez.  

Depois disso, elas foram tirar uma sonequinha. Como estavam com a 

barriga muito cheia, logo começaram a roncar bem alto. Tão alto que um 

caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho, pensou que alguém 

estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada.  

Quando abriu a porta e viu aqueles restos de comida nos pratos, o 

caçador ficou com muita raiva. Ele não imaginava que veria o lobo em pedaços, 

comido por aquelas duas.  

Então, ele apontou a espingarda para elas e disse:  

- Vocês estão presas! 
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- Nós? Por que senhor caçador? 

- Esse lobo é de uma espécie que está desaparecendo da floresta. E sabe 

por que eles estão desaparecendo? Porque vocês andam comendo os coitados.  

Aí ele pegou duas algemas, prendeu as duas e levou-as para a delegacia.  

No dia seguinte, a mãe de Chapeuzinho foi até a delegacia e pagou uma 

fiança para liberar sua filha e sua mãe.  

E assim, com exceção do lobo, todos ficaram felizes para sempre.  

O caçador porque ajudou a proteger uma espécie rara: o lobo.  

A vovó porque saiu da cadeia.  

E a Chapeuzinho Azul aprendeu a lição: 

“Não se deve matar os animais, ainda mais se eles estiverem em 

extinção”.  

 

2 - Interpretação:  

a) Qual a sua opinião sobre a versão da história lida “Chapeuzinho Azul”? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

b) Qual o personagem principal dessa história? ___________________ 

___________________________________________________ 

c) Qual é o tema e a ideia principal dessa história, isto é, a ideia mais 

importante dessa história? 

Para compreender o tema é só você responder a seguinte pergunta:  

De que fala o texto? A resposta deverá ser curta: o texto fala sobre 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Para compreender a ideia principal é só você responder a seguinte 

pergunta: Qual a ideia mais importante desse texto? Explique o porquê. 

A resposta será maior, mais explicativa. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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d) Com a ideia principal você poderia criar outro título para essa história. 

Qual seria?___________________________________________ 

___________________________________________________ 

3 - Compreensão do texto:  

Como poderemos resumir essa história?  

Primeiro, é importante marcar no texto as ideias mais 

importantes sublinhando com lápis vermelho.  

Agora vamos escrever a partir do que você marcou as ideias,  

Fazendo um esquema, assim:  

a) Copie o título: ______________________________________ 

b) Escreva o tema e a ideia principal do texto respondendo assim: O tema 

dessa história é _______________________________________ 

Mas o mais importante dessa história é _____________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

c) Em que lugar ou onde essa história começa? Essa história acontece 

numa _______________________________________________ 

___________________________________________________ 

d) Quem são os personagens dessa história? Os personagens são 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

e) Como os fatos inicialmente acontecem? A história inicia com a mãe de 

Chapeuzinho Azul pedindo a ela que_________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

f) No decorrer da história, quando Chapeuzinho Azul entrou na floresta, 

o que ocorreu? Conte com suas palavras os fatos mais importantes 

nessa segunda parte da história. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

g) Conte nas linhas a seguir o conflito e o suspense, o clímax. Mas antes 

de escrever fale em voz alta o que aconteceu e depois escreva sem 
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copiar do texto. Quando Chapeuzinho pegou outro caminho e saiu 

catando flores alegremente... o lobo foi pelo caminho mais curto e.... 

Conte com suas palavras o que aconteceu 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

h) E no final da história quando a Chapeuzinho encontrou com a vovó o que 

aconteceu? Descreva os fatos mais importantes sem detalhes. No 

resumo não colocamos detalhes, somente o que é mais importante. ___ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

A seguir leia outra versão de Chapeuzinho Lilás e continue a história de forma 

bem criativa. Você é capaz de criar uma história interessante! Não se esqueça 

de inventar um título e de seguir a estrutura da narrativa:  

a) Introdução – início da história  

b) A segunda parte da história contando os fatos, o suspense e o conflito 

e a seguir... 

c) A terceira parte da história, o desfecho resolvendo o conflito e 

concluindo a história.  

O título da história é ______________________________________ 

Era uma vez uma menina muito famosa em sua pequena vila. Todo mundo 

gostava dela, e sua avó mais ainda, tanto que lhe costurou uma capinha com 

capuz. A roupa era violeta, e a menina a usava tanto que o pessoal até lhe 

botou um apelido: Chapeuzinho Lilás.  

Um dia a mãe de Chapeuzinho Lilás chamou e disse:  

- Filha, leve essas revistas com fofocas sobre gente famosa para sua 

avó, que vive lá no meio da floresta.  

Continue_______________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



21 
Língua Portuguesa – 4ºs anos A e B 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Na sua opinião essa segunda versão da história poderá fazer parte do 

livro que iremos publicar? Então releia, verifique a pontuação, veja se está 

faltando alguma coisa... Faça uma revisão de seu trabalho. 
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