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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE - UFG 

Viagens em diferentes espaços, tempos e formas 

Língua Portuguesa –               4º ano________ Professora: Márcia 

Aluno(a) ________________________________________________ 

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

 ROTEIROS 5, 6 e 7 da SEGUNDA 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.  

Essa organização também permite que você seja pontual na entrega dos 

roteiros por e-mail ou no CEPAE nos dias da devolutiva.  

Este segundo grupo de roteiros de atividade é da segunda escala e 

incluímos nesse grupo apenas um roteiro da Terceira Escala devido ao 

calendário diferenciado do Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

a) Quinto Roteiro: realize as atividades entre os dias 30/11/2020 a 

04/12/2020. 

b) Sexto Roteiro: entre os dias 07/12 a 11/12/2020. 

c) Sétimo Roteiro: entre os dias 14/12 a 18/12/2020 

 

ROTEIRO 1 da TERCEIRA ESCALA 

d) Primeiro Roteiro: entre os dias 04/01/2021 a 08/01/2021 

 

Comunicamos que a entrega deste grupo de 03 roteiros completos da 

segunda e mais o Roteiro 01 da terceira escala será no dia 08 de janeiro de 

2021 (sexta-feira) e por e-mail marciaftorresp@ufg.br até a mesma data.  

 

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 

Após os encontros leia os e-mails sobre orientações da disciplina e 

recomendações dos vídeos no site  www.cepaequartoequinto.com 

 

mailto:marciaftorresp@ufg.br
https://meet.google.com/ust-xsss-xts
http://www.cepaequartoequinto.com/
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Quinto Roteiro da Segunda Escala - Realização: de 30 de novembro a 04 de 

dezembro de 2020. 

Nome completo: __________________________________________ 

Essa é a segunda parte do nosso estudo da segunda escala dos 4os Anos 

A e B do CEPAE. Antes de começar é preciso recordar alguns conteúdos muito 

importantes que você aprendeu nos roteiros anteriores na disciplina de Língua 

Portuguesa. Todos nós já sabemos que uma narrativa tem um início, meio e 

fim da história.  

1 - Assista no site www.cepaequartoequinto o vídeo com o título: 

Língua Portuguesa – 4ºs Anos. Professora Márcia Torres 

17 de novembro de 2020 

A partir do vídeo que você assistiu é que vamos tentar organizar alguns 

textos: 

Como você organizaria essas partes desse conto?  

 

 

    Inconformada por não poder usar 

mais usar o número três, Elvira, uma 

menina decidida, resolveu encarar o 

problema e acabar de vez com a 

história do ladrão. Reuniu os vizinhos 

numa praça e fez uma proposta.  

    - Temos entre nós...  

    E calou-se. O ladrão havia roubado o 

número um e Elvira não sabia quantos 

ladrões de números havia.           1 

 

 

     Todos olhavam surpresos para o 

detetive.  

     - O relógio do campanário? Por quê? 

Como ele estava ficando velho e 

funcionava cada vez menos, corria o 

risco de ser substituído por um novo, 

de pilhas. O velho relógio, preocupado, 

imaginou um plano: roubaria seus 

próprios números e, com isso, as 

pessoas não poderia saber se ele 

estava adiantando ou atrasando.    2 

 

 

    Enfim, depois de recuperar todos os 

números, os moradores da cidade 

prometeram ao relógio que 

contratariam o melhor relojoeiro da 

região para consertá-lo. Desde esse 

dia, existe um relógio na cidade que 

funciona muito bem, e sem pilhas.   3 

 

 

 

    Diante desse impasse, Joana, que 

também estava na praça, fez outra 

proposta: 

- Agora, que quase não temos mais 

números, nem podemos contar, o 

dinheiro não tem mais valor. Então, 

poderemos pagar o melhor detetive 

para encontrar o ladrão. Todos 

aplaudiram eufóricos e voltaram mais 

tranquilos para casa.                

                                                       4 

 

 

 

 

http://www.cepaequartoequinto/
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Assim, foi contratado um detetive 

muito astuto, Detetius. Poucos dias 

depois de chegar à cidade, ele reuniu 

novamente os moradores na praça e 

disse apontando para o relógio do 

campanário:  

    - Eis o ladrão!                              5 

 

 

       Percebendo a tristeza do relógio, 

os moradores aproximaram e pediram 

que ele devolvesse os números. De 

repente, começaram a voar números: 

um, dois, três, quatro. Conforme iam 

chegando, as pessoas recomeçavam a 

usá-los, felicitavam os amigos pelo 

aniversário e se apressavam para não 

chegar atrasadas em um compromisso.  

                                                        6 

 

 

Era uma vez um ladrão de números. 

Sempre que ele ouvia um número, 

enfiava-o em um saco e ninguém podia 

mais usá-lo. Um dia o ladrão roubou o 

número três e ninguém podia mais 

dizer três, nem desenhar triângulos e 

nem jogar Três Marias, nem sentar 

mais em banquinho de três pés, até as 

estrelas de três pontas 

desapareceram do céu.  
                                                       7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Campanário da cidade de Londres na Inglaterra conhecido como Big Ben 

 

 

 

 

 

 

  

2 - Você leu todas as partes do conto? A numeração das partes do conto não 

está correta, por isso, precisamos organizá-las. Vamos enumerá-las seguindo 

a orientação a seguir. 

Como proceder para organizar as partes do conto?   

O que precisamos observar? Os pedaços ou partes do conto estão 

numerados, mas não estão em ordem. Para organizar precisamos observar o 

seguinte: 

a) A sequência dos fatos: o início, o meio e o final. 

b) Primeiro acontece algo, depois outro. Descreva com suas palavras o 

que acontece primeiro, o que acontece na introdução, ou seja, o 

tempo em que a história é contada, o lugar, as pessoas envolvidas 

(os personagens);  
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c) Depois descreva o meio da história em que você conta o suspense 

da narrativa, o clímax, o momento em que aparece um problema, um 

conflito.  

d) E finalmente o desfecho da história em que você irá contar como o 

problema foi resolvido. 

e) Enumere nos quadros a lápis, no       que está vazio ao lado da 

numeração existente. 

3 - Agora, você dará um título para essa história bem criativo. O título é a 

ideia principal da história que deixa todo mundo curioso para ler. Então, o 

título é _________________________________________________  

Lembre-se que o título é escrito com letra maiúscula no início.  

4 - Muito bem, agora, observando a sequência das letras a), b), c) e d) 

descreva a história que você leu sem copiá-la. Escreva com as suas próprias 

palavras, lembrando das partes da história.  

___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vamos rever sua descrição? Numa descrição somente o narrador conta 

a história e não tem falas dos personagens com o uso de travessões. 

Agora responda sozinho (a), realizando a sua própria avaliação.  
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Vamos lá?  

a) Observe se você fez parágrafo para iniciar a escrita e se iniciou 

com letra maiúscula. Se você não fez, é hora de usar a borracha e 

reescrever. Use um parágrafo para cada uma das partes do texto, 

um para o início, outro para o meio e o outro para o desfecho.  

b) Você usou o ponto final na sua escrita? E depois do ponto final, você 

iniciou com letra maiúscula a próxima frase? Veja lá!  

c) Releia o texto e veja se está faltando alguma letra ou se você 

esqueceu de escrever uma palavra. Veja se você gostou do que 

escreveu. Essa parte é muito importante, porque você é o escritor 

e por isso deve gostar muito do seu trabalho.  

Agora sim, texto pronto e revisado. Parabéns! 

 

 

5 - Ao ler as partes do texto algumas palavras foram apresentadas a 

você e que podem ser compreendidas por outra palavra sem perder o sentido.  

Estas palavras abaixo foram encontradas no conto do relógio que roubava os 

números. 

substituído – astuto – eufórico – inconformada – decidida – campanário 

Ao ler as frases abaixo circule o melhor significado para substituir a 

palavra sublinhada sem alterar o sentido da frase: 

a) O relógio corria o risco de ser substituído por um novo. 

                     - trocado – alterado – modificado – destruído 

Copie a frase substituindo a palavra sublinhada pela que você escolheu.  

________________________________________________________ 

b) O detetive descobriu tudo porque era muito astuto em seu trabalho. 

                     - sincero – esperto – malandro – bondoso 

Copie a frase substituindo a palavra sublinhada pela que você escolheu.  

________________________________________________________ 

c) O povo da cidade estava muito eufórico com o conserto do relógio.  

                     - triste – revoltado – alegre – amedrontado 

Copie a frase substituindo a palavra sublinhada pela que você escolheu.  

________________________________________________________ 
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d) O conserto do relógio foi motivo de festa em toda a cidade.  

                     – reparação – prejuízo – dano – reparo –  

Copie a frase substituindo a palavra sublinhada pela que você escolheu.  

________________________________________________________ 

e) Elvira estava inconformada com o sumiço dos números. 

                     aliviada - desesperada – insatisfeita – apaixonada –  

Copie a frase substituindo a palavra sublinhada pela que você escolheu.  

________________________________________________________ 

f) Ela estava decidida a chamar um detetive para descobrir o ladrão de 

números  

                    - cansada – determinada – faminta – resolvida – 

Copie a frase substituindo a palavra sublinhada pela que você escolheu.  

________________________________________________________ 

g) O relógio estava no campanário da igreja que ficava na praça da cidade.  

                    – lago – janela – torre – casa – loja  

Copie a frase substituindo a palavra sublinhada pela que você escolheu.  

________________________________________________________ 

6 - No conto do relógio, lido e organizado encontramos partes ou 

períodos que podemos escrever de outra maneira, observe o modelo:  

Modelo: Poucos dias depois de chegar à cidade, ele reuniu novamente os 

moradores na praça.  

                 Podemos escrever de outra forma sem perder o sentido, leia: 

Ele reuniu novamente os moradores na praça, poucos dias depois de chegar à cidade.  

Você viu que trocamos uma parte pela outra? Sabemos que tem duas 

partes porque a vírgula separa as partes do período. Então, estamos 

reestruturando os períodos, escrevendo de outra maneira sem mudar o que 

se quer dizer.  

Que tal fazer o mesmo com os períodos abaixo, reestruturando os 

períodos? Leia atentamente, observe onde estão as vírgulas em cada período 

e troque de lugar as partes para copiar. 

a) Inconformada por não poder usar mais usar o número três, Elvira 

resolveu encarar o problema e acabar de vez com a história do ladrão 
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________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) Conforme iam chegando, felicitavam os amigos pelo aniversário e se 

apressavam para não chegar atrasadas em um compromisso. 

________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7 – Interpretar um texto significa também compreendê-lo. Vamos ver 

se podemos refletir sobre a mensagem do texto? Leia atentamente as 

questões, leia devagar e prestando muita atenção e, se for necessário, releia 

para esclarecer melhor o que foi solicitado.  

a) Os contos apresentam narrativas que aconteceram ou que inventou. 

Do que trata o conto do relógio? Trata de __________________ 

_________________________________________________ 

b) Quais são os personagens do conto? ______________________ 

_________________________________________________ 

c) O conto deixa claro quando acontece a história? _____________ 

________________________________________________ 

d) Onde acontece a história? ______________________________ 

_________________________________________________ 

e) Qual era o conflito do conto? ___________________________ 

_________________________________________________ 

f) Para que servia o relógio naquele campanário? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

g) Por que os números eram tão importantes para as pessoas daquela 

cidade? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

E para você, por que os números são tão importantes na nossa vida? 

 Explique e dê exemplos. ______________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

h) Na sua opinião como o detetive descobriu que o ladrão era o próprio 

relógio? Qual seria a hipótese do detetive antes de descobrir? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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i) Como você avalia a atitude do relógio ao roubar os números dele 

mesmo? Escreva duas versões diferentes sobre essa atitude.  

1ª versão: _________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2ª. versão: ________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

8 - Ao seguir as partes da narrativa estamos relatando os 

acontecimentos que envolvem os personagens, o narrador, o lugar, o tempo, 

os conflitos ou problemas existentes e a resolução dos problemas. No caso 

desse conto sobre o ladrão dos números o detetive escreveu um relatório 

sobre o caso e o jornalista da cidade escreveu a notícia.  

Os textos são escritos de modo diferente, os relatórios descrevem o 

que ocorreu sobre uma determinada experiência, o relatório expõe o que 

aconteceu e é preciso saber como descrever a experiência e, 

por isso, precisamos conhecer alguns passos:  

O detetive iniciou o relatório descrevendo e 

explicando os objetivos, isto é, para que ele fez 

essa experiência, descreveu a justificativa, ou seja, 

o porque ele fez a experiência de investigação, o 

que descreveu sobre o relógio e sobre como era o 

povo da cidade. Depois ele descreveu os materiais 

ele utilizou para realizar a experiência e os 

procedimentos, isto é, como ele realizou a 

investigação com todos os conhecimentos 

relatados. E, finalmente, quais foram os resultados 

e a conclusão que o detetive chegou. Depois que 

soube do caso, então, o detetive anotou:  

                       
                    Relatório do Caso do                 5 – RESULTADOS  

                                    Relógio  

                                                                         6 - CONCLUSÃO 

                                1-OBJETIVOS 

                           2 – JUSTIFICATIVA 

                            3 – MATERIAIS        

                            4 - PROCEDIMENTOS 
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Conhecendo como se faz um relatório, vamos brincar de ser detetive?  

Se você fosse o detetive dessa situação, como você se chamaria? 

___________________________________________________ 

De acordo com o conto lido, qual será o seu objetivo com essa 

experiência de investigação? Para que você faria essa investigação? 

Para_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Por quê você iria realizar essa experiência? Porque _______________ 

____________________________________________________ 

Como você faria para conhecer melhor o relógio e o  povo da cidade? 

____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Quais os materiais que você iria utilizar para realizar essa experiência 

de investigação?___________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Como você iria utilizar esses materiais?_______________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ilustre a parte do conto que você achou mais interessante  
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Sexto Roteiro da Segunda Escala. 

 Realização de 07 a 11 de dezembro de 2020. 

Nome completo: __________________________________________ 

No Roteiro anterior observamos como os textos apresentam formas 

diferenciadas assim como o seu conteúdo. Uma dica importante é saber que 

sabemos a diferença entre um texto e outro comparando-os entre si. Ao 

compará-los, verificamos que podemos reuni-los em grupos que chamamos de 

gêneros. Geralmente os conteúdos dos textos estão relacionados com as 

formas.  

Nos roteiros e vídeos já conhecidos por vocês compreendemos que os 

textos têm uma organização interna e podemos conhecer essa organização 

fazendo aquelas perguntas conhecidas que apresentam o seu conteúdo:  

              

O que? Quando? Onde? Por quê? 

             Para que? Como? 

 

Transformar textos modificando a sua organização interna é mudar 

uma poesia em narrativa, uma narrativa numa notícia, uma imagem numa 

descrição. Neste roteiro, na primeira parte, vamos brincar de transformar 

textos.  

Primeira parte  

Você conhece o Conto da Chapeuzinho Vermelho? Aquela personagem 

que levou os doces para a vovozinha. Ela saiu de casa e passou pela floresta 

e encontrou o lobo. Lembra?  

Os contos narram histórias que podem ser inventadas, eles têm uma 

“mentirinha” que chamamos de ficção. Mas eles se parecem muito também 

com a realidade e nos fazem ampliar a nossa imaginação e potencializa a nossa 

criatividade. Ser criativo é muito importante para resolver problemas, criar 

soluções e até pensar em outras possiblidades.  

As notícias são diferentes dos contos, elas informam sobre os fatos, 

sobre os acontecimentos. Nas notícias, os fatos realmente aconteceram, 

estão ocorrendo ou ainda vão acontecer e não podem ter ficção. Mas há ainda 

muitas diferenças. Apesar disso, podemos transformar contos em notícias.  

1) Vejamos O conto da Chapeuzinho Vermelho sendo transformado em 

notícia. Leia com atenção. 
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              LOBO ATERRORIZA UMA FAMÍLIA             
                                                                                                       Paulo Santos 

                                                                                                  Enviado especial  

                      Avó e neta, vítimas do ataque de um lobo, são   

               salvas  por um  lenhador na cidade de Infinito.  

               Ontem,  por  volta  do  meio-dia,  nas    proximidades        

               do  bosque  Jângal, uma menina vestida  com  capuz           

               vermelho  foi ameaçada por um lobo.  

                     A vítima se dirigia à casa de sua avó,  para  quem levava uma  

              cesta de doces. Em uma encruzilhada,  ao  buscar  informações  

              sobre o melhor caminho a tomar,  um  lobo  

              lhe  sugeriu  um  trajeto bem mais longo.   

              Seguindo as instruções, a menina chegou tarde ao seu destino.  

                    Ao entrar na casa de sua avó, deparou-se com   o animal disfarçado de  

              vovozinha, que se lançou sobre ela num ataque   repentino. A menina  

               recorreu a um lenhador, que a ajudou a dominar o lobo e a tirar a avó de 

               suas garras. No momento, a avó e a neta encontram-se em bom estado  

               de saúde.  

               

 

 

 

a) Para conhecer a escrita de uma notícia é preciso conhecer as suas 

partes. O título da notícia 

é_______________________________________________________ 

Ele é um título curto e é escrito com letras maiúsculas. O título deve dizer o 

que é mais importante na notícia.  

b) A notícia deve explicar o que aconteceu, apresentando a ordem de 

cada fato com frases curtas e em três parágrafos: 

No primeiro parágrafo da notícia está o resumo dos fatos.  

No segundo parágrafo da notícia encontramos como, onde e quando o 

fato ocorreu e quais as pessoas que estavam envolvidas nesse 

acontecimento.  

No terceiro parágrafo da notícia o final da notícia.  

 

2 - Agora, vamos transformar essa notícia numa história em quadrinhos?  

 

Desenhe nos três quadros a seguir os três parágrafos da notícia, 

observando a sequência.  
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Faça bem colorido! Suas atividades são importantes! 

Primeiro parágrafo da notícia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo parágrafo da notícia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceiro parágrafo da notícia 
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3 - Vamos observar os detalhes de nossas escritas? Leia com atenção ao que 

se pede e depois responda com aquela letra bem feita que você sabe fazer.  

 

a) Marque com um círculo as palavras que  

correspondam ao que se pede ao lado de cada  

uma das frases.  

 

      Ontem, por volta do meio-dia,  nas  proximidades 

do  bosque  Jângal, uma menina vestida  com  capuz     

vermelho  foi ameaçada por um lobo.  

 

Circule as palavras 

que dão ideia de 

tempo 

Quando? 

       A vítima se dirigia à casa de sua avó, para quem 

levava uma cesta de doces. Em uma encruzilhada, ao  

buscar informações sobre o melhor caminho a tomar,  

um  lobo  lhe  sugeriu  um  trajeto bem mais longo.   
 

Circule as palavras 

que dão ideia de 

lugar 

Onde? 

         Ao entrar na casa de sua avó, deparou-se com o 

animal disfarçado de vovozinha, que se lançou sobre ela 

num ataque  repentino. 

Circule as palavras 

que se referem ao 

personagem lobo 

Quem? 

A menina recorreu a um lenhador, que a ajudou a 

dominar o lobo e a tirar a avó de suas garras. 

 

Circule as palavras 

que expliquem para 

que a menina 

recorreu ao 

lenhador 

Para que? 

No momento, a avó e a neta encontram-se em 

bom estado de saúde.  

 

Circule as palavras 

que mostram como 

a avó e a neta estão 

Como? 

4 – Pontue corretamente o texto abaixo utilizando os sinais de pontuação 

a seguir:   

 

 

 

a)             Era  uma  vez  uma  avó  uma neta  um lenhador e um lobo 

 

b)            Chapeuzinho Vermelho ao encontrar o lobo exclamou e depois 

perguntou ___________________________________________ 

               Olá    Poderia  me  informar qual  é  o  melhor  caminho para     

chegar até a fazenda Trincheiras____________________________  

       O lobo olhou para a menina respirou fundo  olhou para cima colocou 

a mão na cintura coçou a cabeça e disse_______________________  
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            O melhor caminho é o da floresta_____________________ 

 

c)         A menina foi atacada pelo lobo e chamou o lenhador_________ 

             Senhor lenhador me ajude      Socorro_________________            

        O lenhador ajudou a dominar o lobo e a tirar a avó de suas_____ 

garras______________________________________________ 

        A menina aliviada agradeceu ao lenhador dizendo___________ 

            Muito obrigada por ter salvado a minha vida e da minha avó  

 

5 – Em muitos textos encontramos situações que aconteceram há muito 

tempo, às vezes encontramos situações que acontecerão no futuro e a palavra 

que utilizamos para compreender se algo já passou, se algo está acontecendo 

e se algo ainda vai acontecer é o verbo.  

       O verbo é uma palavra que representa uma ação, um movimento. Exemplo: 

andar, comer, pular, escrever, ler, pensar, estudar, brincar, jogar, rir, falar...  

  

Leia as frases abaixo e faça o que se pede:  

- Sublinhe os verbos das frases  

- Ligue com um traço o verbo sublinhado ao tempo do verbo. Se o verbo 

estiver no passado é porque já aconteceu, se estiver no presente é 

porque está acontecendo agora e se estiver no futuro é porque ainda 

vai acontecer.  

 

a) Avó e neta passeiam no parque felizes.  Passado  

Presente  

Futuro  

b)  Chapeuzinho Vermelho se dirigia à casa  

de sua avó.  

Passado 

Presente  

Futuro 

c) Na floresta o lobo atacou a menina.  Passado  

Presente  

Futuro  

d) A menina entra na casa da avó com o cesto 

na mão. 

Passado  

Presente  

Futuro 

e) O lobo aterrorizará a avó da Chapeuzinho 

Vermelho.  

Passado  

Presente  

Futuro 

 



15 
Língua Portuguesa – 4ºs Anos A e B 

6 – Escreva as frases abaixo mudando o tempo do verbo sublinhado pelo 

tempo pedido nos parênteses.  

a) O lobo aterrorizou uma família. (tempo passado)  

___________________________________________________

_____________________________________ (tempo presente)  

b) O lenhador cortará muitas lenhas para a avó da Chapeuzinho.  

___________________________________________________

_____________________________________ (tempo presente) 

c) A menina escreveu a história do lobo no seu diário. (tempo passado)  

___________________________________________________

_____________________________________ (tempo futuro) 

d) Eu ajudo o lenhador a encontrar o lobo. (tempo presente) 

___________________________________________________

____________________________________(tempo futuro)  

e) Dona Nina e a mãe de Chapeuzinho Vermelho fazem doces gostosos.  

___________________________________________________

____________________________________ (tempo passado).  

f) Naquela sala uma menina vestiu um capuz vermelho. (tempo passado).  

___________________________________________________

_____________________________________ (tempo futuro). 

 

7- Complete corretamente com o verbo que está escrito na caixa:  

a) Eu ________________ uma bela canção para o meu avô.  

b) Nós _______________ corda nas aulas de Educação Física.  

c) Eles _______________ que o presente será entregue amanhã.  

d) Hélio e Pedro ________________ no Natal para Porto Seguro.  

e) Os peixes ____________________ no rio e no mar.  

f) O macaco ________________ quando nos aproximarmos dele.  

g) Maia _______________ um belo conto de fadas.  

h) Nicole e Heitor _________________ amanhã com a professora.  

i) Tito ____________________ a grade da varanda para passear.  

j) Eu _________________ meu remédio às 15 horas e 45 minutos.  
               

 

                 verbos                    Cantarei – pularemos – falaram  

                                         - falarão – correrá - escreveu 

                                                  tomo – pula – viajarão –  

                                                   nadam 
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Sétimo Roteiro: Realizar entre os dias 14/12 a 18/12/2020 

 

Você já sentiu muito medo?  

Conte nas linhas abaixo essa experiência escrevendo uma história. 

Vamos dar um título para essa história que você vai narrar?  

Título: ____________________________________ 

___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

O texto abaixo é uma história que o autor viveu quando era criança. 

Então o autor é o narrador dessa história, mas também é o personagem. 

Vamos conhecê-la? Leia em voz alta e com boa postura, de preferência 

sentado e num ambiente sem barulho.   

Leia o conto abaixo com atenção e depois responda ao que se pede de 

modo completo.  

 

O medo que eu não queria ter1 

Latiam. Latiam e os latidos atravessavam janelas, enchiam os quartos e 

de nada adiantava colocar algodão e cera de abelha nos ouvidos ou cobrir a 

cabeça com o cobertor. Há seis noites os cachorros rosnavam, uivavam, 

gemiam, não deixavam ninguém dormir. Os homens que, precisavam levantar 

mais cedo para trabalhar, ficavam irritados.  

De dia, os cachorros desapareciam, misteriosamente. Como se tivessem 

morrido ou levado pela carrocinha. Antes fosse, é o que todo mundo queria. 

No começo, no domingo, ninguém ligou.  

Riram, dizendo:  

 
1 História baseada em “O menino que não teve medo do medo” – Autor: Ignácio de Loyola Brandão.  
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- Esta noite, os cachorros estão encachorrados.  

Na terça-feira, depois de duas noites de zoeira infernal, meu pai, 

preocupado, comentou em voz baixa:  

- Tem coisa estranha nisso!  

Na quarta-feira, ouvi latidos 

debaixo de minha janela. Olhei pela 

veneziana, dei de cara com o Bingo, 

cachorro grande e manso do Lazinho 

Barbeiro. Com os olhos vermelhos. 

Luzes de sangue, como nos filmes de 

vampiro. Corri para a cama, puxei o 

lençol para cima da cabeça. 

Prometendo para mim mesmo que se o 

Bingo fosse embora, eu não teria maus 

pensamentos. 

No outro dia, procurei o Bingo. Perto do parque de diversões atrás da 

igreja, no quintal da dona Abadia, uma turca brava mãe de uma menina linda 

chamada Georgina, e no pátio da escola. Não vi. No campo de mamonas, onde 

cada menino tinha um buraco e escondia a sua caixa do tesouro, encontrei 

três gatos estraçalhados. Contei para minha mãe e ela reuniu a mulherada, 

antes do almoço e teve até panela que se queimou. Os gatos foram mortos do 

mesmo jeito, uma dentada violenta tinha arrancado o cangote e havia sangue 

seco na terra.  

As mulheres torciam as mãos, queriam chamar o padre para benzer, 

pois estavam desesperadas com a situação e sem entender o mistério.  

Dona Noêmia, metida a saber tudo, achava que era coisa de vagabundos 

com fome e dizia que o prefeito deveria tomar cuidado, a cidade iria se encher 

deles, não respeitavam nada, iriam começar a roubar.  

Fiquei impressionado e minha mãe com medo, mesmo sem demonstrar. 

Minha mãe mesmo com medo, mostrava coragem. Voltamos para casa. Ela 

fechou portas e janelas, dizendo: 

- Vou obrigar seu pai a colocar tranca de ferro em tudo, tem coisa ruim 

acontecendo.  

Às cinco da tarde, em frente à minha casa passou o tripeiro, tocando 

corneta, as rodas de ferro da carroça fazendo um barulhão nos 

paralelepípedos. Não sei se ele corria e tocava corneta para assustar os 

cachorros de olhos vermelhos ou se estava pensando na freguesia que sumira. 

Nessa hora, quando ele passava, as mulheres estavam à espera para comprar 
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fígado, bucho, rabada, tripa, rim. Comidas que eu e nem meus colegas 

gostavam, mas era o mais barato do matadouro. Minha mãe tinha a mania de 

bife de fígado e dizia que era vitamina.  

Depois do tripeiro não passou ninguém, ficamos esperando meu pai 

chegar. De noite, meus pais conversavam na cozinha e vi minha mãe tremendo 

e a cabeça do meu pai balançando para baixo e para cima. É só ele ficar 

nervoso ou preocupado se mexe assim. Quando a Estrada de Ferro começou 

a mandar gente embora, ele passou quatro dias sacudindo a cabeça. Criei 

coragem, meu pai estava perto, fui até a janela. Nada mais que casas e postes 

com luzinhas amarelas, fracas, todo mundo reclamava com a empresa de 

energia, por causa daqueles palitinhos de fósforos, como diziam. Foi só fechar 

a janela e os cachorros começaram a uivar, pareciam mais loucos esta noite. 

Meu pai andava pela casa, minha mãe se fechou no quarto e disse: 

- Precisamos dar um jeito para resolver essa situação. Os cachorros 

estão loucos.  

Meu pai disse que havia ouvido lá na barbearia do Lazinho no começo da 

noite que a única coisa que acaba com cão danado é apagar o seu olho vermelho.  

Então eu pensei que seria melhor a espingarda para resolver o 

problema, mas a gente não tinha. Havia facão, canivete, faca de cozinha, 

machadinha de cortar osso, machado, enxada, revólver de brinquedo, feito 

pelo avô marceneiro, estilingue, cabo de vassoura e tesoura. Nada disso 

matava cachorro louco. A única coisa que acaba com cão danado é apagar o 

seu olho vermelho. 

Ali na barbearia se reuniam todos os homens e foi lá que meu pai soube 

que era preciso colocar uma bala de prata, como as que o Zorro usava nos 

filmes de faroeste, com a ponta riscada em cruz e depois deixar a bala em 

um copo de água-benta com arruda, chá de erva-cidreira e losna por três dias. 

Mas o médico da cidade dizia que tudo isso era superstição e que não tinha 

nada de científico. 

Mas os latidos aumentaram, a casa parecia rodeada. Eu, louco para ver 

os olhos vermelhos que brilhavam. Observei pela veneziana. Nada, só ouvia. 

Com medo, mas um medo engraçado, porque eu estava com vontade danada de 

ver cachorros danados. Os latidos aumentaram e de madrugada se tornaram 

infernais. Minha mãe, no desespero, queimou palma benta benzida pelo padre. 

Jamais ouvi dizer que palma benta afugentasse cachorro, porque diziam que 

servia para parar de chover. Ninguém conseguia dormir. Adorei. A gente 

nunca podia ficar acordado de madrugada. Criança tem que dormir de noite.  

No outro dia, os homens foram à delegacia e a polícia disse que não 

podia fazer coisa alguma. Que reclamassem na prefeitura, era ela quem 
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controlava a carrocinha. Da prefeitura mandaram ao Posto de Saúde. O 

administrador disse que a cidade inteira estava reclamando e eles não tinham 

homens suficientes. Contou que tinham esparramado mais de cem quilos de 

carne com veneno e os cachorros nem tinham tocado nelas. Afirmou que 

quando estão danados, os cachorros farejam tudo, sabem quem vai causar mal 

a eles. Nesse tempo, os cães danados preferem comer gato, cobra-coral e 

pato branco. Também, não temos dinheiro para gastar em carne e veneno.  

A carrocinha circulava, não encontrava um só cachorro, os bichos 

desapareciam. Onde será que o metiam?  

O delegado dizia que a noite os soldados armados fiscalizam os quintais, 

tentando matar os cachorros e dava sempre em nada. Então eu pensei: 

- Claro, não deviam ter bala de prata para usar e nem água-benta.  

Os homens voltavam sem saber o que fazer. Era coisa diferente, um 

perigo novo e ninguém tinha ideia de como enfrentar. Todo mundo queria 

comprar revólver, fuzil, metralhadora, o que fosse. Mas meu pai não podia 

gastar com essas coisas, ele trabalhava dois turnos, e já não dormia a noite 

por causa dos latidos dos cachorros.  

O tempo passou e o medo de todos aumentava. Mas um dia, resolvi 

enfrentar esse medo. Abri a janela do meu quarto, pulei, atravessei a cerca, 

passei pelo quintal do Vado, dava para andar a cidade inteira passando por 

dentro dos quintais, sem que ninguém visse. O problema era encontrar um 

cachorro de olho vermelho. Pulei dois muros e bati na janela do Chola que 

havia combinado comigo de procurar esses tais cachorros. 

- Chola! Chola!  

Ele abriu a janela de tábua de caixote. Chola era pobre. Mesmo assim, 

todo mundo tinha inveja dele. Sem pai e sem mãe, não havia ninguém para ficar 

proibindo de fazer as coisas, como os outros meninos ouviam: não vai brincar 

no rio, não joga bola que quebra vidraça dos vizinhos, não sobe no muro que 

pode cair, não mexe com o leão do circo e tantas outras coisas. A gente vive 

no mundo do não. Até que Chola abriu a porta e eu disse:  

- Chola, vamos! 

- Não posso, tenho que fazer umas coisas aqui que a minha madrinha 

pediu. 

- Deixa eu ver! Tem nada!  

- Não posso acender a luz, vai embora, vai.  

- Você está com medo dos cachorros? 

- Não tenho medo de nada no mundo.  
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- Tem. Se pela de medo! 

Ele desviou o assunto e perguntou: 

- O que é isso na sua mão? 

- Minha lanterna. 

Essa lanterna era feita de lata de Toddy, com alça de arame comprida 

para não queimar a mão, um toco de vela dentro. Era a lanterna de procurar 

cachorro louco de olhos vermelhos.  

Chola disse:  

- Eu vou se você fizer uma dessas lanternas para mim.  

- Faço se você pedir para a sua madrasta catar toco de vela na igreja.  

Toco de vela era coisa preciosa.  

- Feito. 

Chola fechou a porta e pulou a janela, não me deixou entrar na casa 

dele. Era assim, ninguém nunca tinha visto a casa do Chola por dentro.  

Fomos andando e eu falei:  

- Os cachorros estão quietos.  

Chola explicou:  

- São como os índios. Lembra-se do filme, outro dia? Os índios estavam 

quietos e de repente atacavam.  

A gente não perdia filme de faroeste. Brincávamos de “Camambói”. 

Tiroteios com cabo de vassoura. Mas ninguém queria ser índio, todo mundo 

era mocinho, menos o Chola, que escolhia sempre ser índio e em outras 

brincadeiras, ele escolhia o personagem diferente de todos. Nesse momento, 

mesmo que eu e o Chola tivéssemos topado procurar os bichos, nós estávamos 

com tanto medo, tanto ele quanto eu. Acendi a minha lanterna, apesar de ter 

muita luz no jardim. Os cachorros uivavam. Eu tinha a impressão que estavam 

juntinhos de mim e, por isso, não olhava para lado nenhum, andando bem em 

linha reta, com o corpo duro. O Chola do meu lado, nem atrás e nem na frente, 

ficava de olho arregalado, até que ele propôs:  

- Não acha melhor a gente andar costas com costas? 

- Como? Perguntei.  

- Encostamos as costas um no outro. Assim, um vai andando de frente 

e o outro vai andando de costas, vigiando as costas. Se os cachorros atacarem, 

a gente logo vê. Assim fizemos depois de discutir quem iria andar de costas 

e quem iria andar de frente porque é cansativo andar de costas. Decidimos 
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que a cada quarteirão mudaríamos de lugar. Fomos e a vela da lanterna quase 

apagou de tanto que minha mão tremia. Disse para o Chola que ela tremia de 

frio. Mas, na verdade, eu ia pensando: “Some, cachorro, some” vai latir lá 

longe! Não vem não, que eu fico duas semanas sem ir na rua brincar e nem ao 

cinema”. E eu começava a rezar: “Olha São Sebastião das flechas, a coisa que 

eu mais gosto é de ir ao cinema! Leva esses cachorros embora”.  

Saímos do jardim, atravessamos a Rua Cinco, a rua das árvores. Subi 

numa delas, louco para voltar para casa, louco para encontrar um cachorro 

frente a frente. Se aparecesse, empurrava o Chola para frente e fugia, igual 

a baleia que engoliu o Pinóquio. Na rua ninguém, nem guarda-noturno apitando, 

nem gato miando... Passamos por uma janela, só ouvi o ronco de quem estava 

dormindo. Mais a frente, numa esquina, ouvimos miados, ganidos, latidos. 

Gelados, paramos até que o silêncio voltasse. Daria tudo para ver meu pai 

agora e aí eu chamei o Chola:  

- Vamos voltar!  

- Ficou com medo, é? 

- Que medo. Tenho aula amanhã de manhã.  

- Eu não saio daqui. Acho que os cachorros estão na esquina.  

- Estão nada.  

- Vamos olhar? 

- Vai na frente, Chola. Tenho que amarrar meus sapatos.  

- Mentiroso! Está descalço. E se o cachorro morder você? Vai ter que 

tomar injeção na barriga.  

- Na barriga?  

- Sim, são treze injeções.  

Fiquei olhando a esquina e pensando: “mordida, treze injeções, ficar 

estraçalhado como gato. Quero voltar para casa”. 

De repente o Chola saiu correndo e eu fiquei parado debaixo da sombra 

de uma árvore e não conseguia me movimentar. Os latidos se aproximavam, 

distanciavam – uma hora ouvi um latido junto ao muro, e um pato grasnando. 

Epa! Na esquina tem um bando de cachorros comendo alguma coisa, deve ser 

um pato branco ou um gato, ou o Chola. Será que pegaram o Chola? As unhas 

dos bichos raspavam na calçada, faziam um barulho engraçado, unhas de 

ferro. Até que eu vi uma luzinha vermelha. Que veio vindo, vindo, se 

aproximava como se fossem três, quatro, cinco cachorros. Estavam a dois 

quarteirões, chegando, luzes vermelhas, olhos de cachorro louco, avançando.  
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E então foi quando passou o carro da empresa de energia, tinha luzes 

vermelhas na capota. De repente, senti o puxão na nuca. Unhada de cachorro! 

Doeu, gritei, vou morrer agora, pulei arrepiado. Corri, atravessei a rua, gritei 

mais, eu estava sozinho. Olhei para trás nada de cachorro ou gato morto. 

Olhei novamente, somente um galho espinhento que havia caído da trepadeira 

que estava na árvore. Os cachorros latiam em algum lugar, um deles poderia 

me avistar e querer me morder de verdade.  

Fui pela rua, tentando descobrir 

olhos vermelhos, quando me lembrei da 

lanterna, mas mesmo querendo voltar 

para pegá-la, pensei em voltar no dia 

seguinte porque é mais fácil achar lata 

vazia que enfrentar cachorro louco. 

Lembrei do Chola, pensei que a gente 

podia se juntar para enfrentar, afinal ele 

sempre era visto como o mais corajoso 

dos colegas.  

Nunca poderia imaginar que ele iria correr de cachorros que nem 

sequer apareceram.  

Ainda caminhando, passei em frente a tantas casas fechadas e ouvi um 

cachorro uivar por perto, depois ficou longe. Os cachorros são uma bela 

desculpa para tudo. Quando eu não quiser ir a aula, invento para mim mesmo 

que os cachorros estão rondando a escola. Se não quiser ir a igreja, digo que 

estão no lago da matriz bem próximo a ela. Os latidos voltam, dez, vinte, 

trinta, milhões. Comecei a me sentir sozinho, ouvindo a minha corrida dentro 

da noite, uma noite cheia de cachorros de olhos vermelhos. Noite que parece 

não acabar mais. Será que ela tem de ser tão comprida? Só é curta quando a 

gente dorme. Mal nos deitamos, nossa mãe está chamando para ir para a 

escola.  

Para todos os lados, tudo quieto, nem o vento saiu naquela noite para 

me fazer companhia, assobiando entre as árvores. Aquele barulho do vento 

era bom de se ouvir, nem parece que estamos sozinhos. Engraçado, a cidade 

de madrugada é morta. Estão todos em suas camas, de olhos fechados, 

ninguém ouve nada, não vê nada. Esquisitos esses meus pensamentos, onde 

será que eu achei? 

Na medida em que eu pensava, os latidos iam se distanciando, como se 

estivessem ido embora. Então fiz algumas hipóteses: será que eles foram para 

o mar? Vai ver os cachorros loucos são voadores e ficam voando lá em cima 

nas nuvens. Então, essa é uma coisa que eu sei e é somente minha e de mais 

ninguém. Descobri o segredo. Lembrei que há tanta coisa que a gente não vê, 
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porém, existe. Meu pai dizia que os vírus e as bactérias são assim. Não corro 

mais... Será que esses cachorros loucos de olhos vermelhos existem?  

Agora eu tinha uma coisa que eu não tinha antes. Bela descoberta, olha 

só o que fizeram comigo? Verdade. Antes eu não tinha medo, era capaz de 

tudo. De enfrentar mil cachorros. Só que é como a gente grande tanto disse, 

repetiu e infernizou tanto que acabei acreditando. Toda hora:  

- Menino, não brinca com o perigo! 

- Menino, eles matam.  

- Eles mordem.  

- Estraçalham!  

É que gente grande vai vivendo e ficando com medo de enfrentar as 

coisas, então ficam com medo e passam para os outros e para as crianças. 

Procuram descobrir e quando não descobrem, ficam supersticiosos. Pode ser 

até que nem existam cachorros loucos, foi invenção para botar medo na 

meninada ou para justificar o medo que tinham de outras coisas. Talvez para 

ninguém sair de casa e brincar na rua. Pena, medo era uma coisa que eu não 

queria. Os latidos estavam longe quando cheguei em casa. Aí pensei que o 

medo pode ser igual a um cachorro louco. Existe, mas não existe. Se eu quiser, 

tenho medo. Se não quiser, não tenho. É só não ter medo do medo e pronto. 

Está tudo resolvido!  

Ilustre essa história com a mensagem principal, ou seja, a mais 

importante. A mensagem mais importante é a que nos faz aprender alguma 

coisa importante, às vezes até já sabíamos, mas ela não deixa de ser 

importante.  
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Essa história é um conto e ela pode ser dividida em três partes como 

já conhecemos: o início (a introdução), o meio da história que tem um conflito 

ou um problema para ser resolvido e o desfecho que é o final da história 

quando o problema foi resolvido.  

Hoje vamos conhecer como fazer um resumo. Resumir é contar com as 

próprias palavras o que você leu com a sequência lógica que já conhecemos. 

Então, depois de ler a história, conte oralmente para alguém de sua família 

com as suas próprias palavras o que aconteceu e depois escreva nas linhas 

abaixo o que contou.  

___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2 – Vamos brincar de procurar. Na história sobre o medo retire o que 

se pede abaixo:  

a) Duas palavras que iniciam com letra maiúscula e escreva abaixo: 

_________________________________________________ 

b) Os nomes dos personagens da história. __________________ 

_______________________________________________ 
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c) Copie palavras do texto que completam o quadro abaixo:  

 

Palavras 

monossílabas  

Palavras 

dissílabas  

Palavras 

trissílabas  

Palavras 

polissílabas 

    

    

    

    

    

3 – Marque com um X as respostas corretas de acordo com a sua preferência 

e complete somente as que você marcou:  

a) Eu gosto muito de jogos pela internet (      ) O nome desses jogos são: 

___________________________________________________ 

O jogo que eu mais gosto é _______________________________ 

Conte como se joga:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

b) Tenho interesse por leituras de aventuras (      ) As leituras de 

aventuras que eu já li são: ________________________________ 

___________________________________________________ 

Conte com suas palavras uma dessas aventuras resumidamente. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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c) Amo ajudar na cozinha fazendo gostosas receitas (           ) A receita 

mais gostosa que eu já fiz foi assim:  

Ingredientes: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Modo de fazer:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

d) Na verdade eu gosto mesmo é de assistir filmes. (      ) 

O filme que eu mais gostei foi  

__________________________________________________ 

Conte com as suas palavras o que você assistiu 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

e) Tenho interesse por música. (        ) A que eu mais gosto é a  

___________________________________________________ 

A letra dessa música é assim:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Se você não tem interesse por nenhuma dessas atividades 

apresentadas, conte nas linhas abaixo do que você mais gosta. Conte 

para nós esse momento com as suas palavras.  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ilustre ou coloque uma foto com você realizando essa atividade.  
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ROTEIRO 1 da TERCEIRA ESCALA 

a) Primeiro Roteiro: entre os dias 04/01/2021 a 08/01/2021 

A importância do livro.  

 No mundo atual, os livros são um objeto do cotidiano, que as pessoas 

lêem para aprender, informam-se e passam a conhecer muitas coisas ou por 

prazer de ler. Mas nem sempre foi assim. O livro é uma das criações mais 

importantes e mais úteis da civilização e da cultura humana. O escritor Jorge 

Luis Borges disse a esse respeito: “Dos instrumentos inventados pelo homem, 

o mais admirável é o livro porque é a extensão da imaginação e da memória”. 

E foi por esta razão que surgiu a necessidade de deixar escrito para as 

pessoas e para as gerações futuras as coisas imaginadas e recordá-las por 

escrito, que motivou a criação do livro.  

 Mas a verdadeira revolução foi a 

criação da prensa, que permitiu a 

reprodução rápida e de baixo custo de 

grandes quantidades de livros. Com a 

chegada da prensa, multiplicaram-se as 

bibliotecas. Com o surgimento do 

computador, alguns especialistas previram 

que o livro perderia seu interesse e que, 

pouco a pouco, chegaria a desaparecer. 

Mas isso não aconteceu, temos muitos 

livros publicados e muito mais do que 

antes.  

 A prensa imprimia livros em maior quantidade porque anteriormente 

os livros eram escritos a mão. Mas nem sempre os livros tiveram o formato 

atual. A palavra livro tem origem na palavra liber que se referia a camada 

externa da casca das árvores, o que nos dá uma pista sobre como escrevia 

antigamente. E quem inventou a prensa, também chamada de imprensa, foi 

um joalheiro alemão chamado Johannes von Gutenberg.  

Os livros atuais são feitos quando um autor tem uma boa ideia e que 

sabe escrevê-la. Às vezes pode haver um ilustrador que cria os desenhos 

para as histórias do escritor ou que complemente com as imagens as ideias 

mais difíceis. Há também livros quase só de ilustrações e de desenhos.  

No entanto, para fazer um livro são necessárias uma editora e uma 

gráfica que se encarregam de editá-lo, produzi-lo e imprimi-lo. Nessas duas 

empresas, a editora e a gráfica, trabalham muitas pessoas. O editor é a 

pessoa encarregada de coordenar o trabalho dos demais: dos escritores, 

desenhistas, diagramadores, revisores e auxiliares.  
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Escolha um livro que você leu ou está lendo e procure o que se pede:  

a) O título do livro: ___________________________________ 

b) O nome do autor: ___________________________________ 

c) Se houver ilustrador, escreva o nome dele. 

__________________________________________________ 

d) Qual o nome da editora do livro?________________________ 

e) Em que cidade foi editado o livro?_______________________ 

f) Em qual ano o livro foi publicado?________________________ 

   A escritora Tatiana Belinky escreveu muitos livros e se tornou 

muito conhecida por escrever livros para crianças. Um dia ela foi 

entrevistada e contou que desde muito pequena, ainda criança, já 

sabia que seria escritora.  

  No seu livro de Língua Portuguesa “Vem Voar” produzido pela 

editora Scipione, na cidade de São Paulo, há um texto dessa autora. 

Abra o livro na página 72 e leia a história que termina na página 74 e 

leia a história.  

  Conte com suas palavras o que leu. Escreva com atenção e com 

a letra bem bonita. Escreva o título primeiro, lembre-se de iniciar com 

letra maiúscula, faça o parágrafo para escrever o início da história, 

depois outro parágrafo para escrever o meio da história e no final, 

faça o terceiro parágrafo.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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Como vocês estão lendo e escrevendo com muito desempenho, convido 

vocês a produzirem um livro de histórias dos 4ºs anos. A ideia é muito 

interessante. Imagine você sendo autor de um livro de histórias. 

Então, para começarmos, vamos escrever uma história parecida com 

a da Tatiana Belinky. Que acha?  

Vou aguardar ansiosamente a sua história para compor o nosso livro. 

Vamos começar? Depois reuniremos todas as nossas histórias para 

levar para a editora e publicá-las. 

 

 

 

 Título →                   ________________________ 

Autor→                           _______________________ 

 

 

 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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