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Neste caderno de atividades, 
as adaptações feitas a partir 
do livro-texto e os exercícios 
e propostas criados têm o 
objetivo de possibilitar que os 
alunos do nível intermediário 
de proficiência sejam 
desafiados a expandirem 
suas habilidades linguísticas 
nos diferentes modos 
comunicativos.
Compreendemos que as 
oportunidades de interação 
em sala de aula e o trabalho 
atento de um professor são 
muito mais ricos do que um 
material didático pode prever.
Valorizamos o empenho de 
cada professor em ultrapassar 
esses possíveis conteúdos 
aqui sugeridos, por isso 
convidamos a todos os 
professores pensarem sobre 
esses e outros conteúdos a 
serem
desenvolvidos ao longo do
ano letivo.
Foram mantidas as seções 
do livro-texto e criadas 
outras, para atenderem às 
necessidades de nossos 
alunos. As duas seções que 
não estão no livro-texto: 
Pensando sobre a língua e os 
sons e as letras do português 
, discutirão, respectivamente 
os aspectos gramaticais e 
ortográficos.
É fundamental que 
o professor trabalhe 
concomitantemente com os 
os dois materiais, livro-texto e 
caderno de atividades,
pois ambos se correlacionam 
todo o tempo.

Foi realizada previamente uma seleção dos exercícios para a composição 
deste caderno de atividades, no entanto, caso o professor julgue 
interessante ou importante, pode propor outros exercícios que estão no 
livro-texto e que não foram selecionados para o caderno de atividades, 
desde que os que foram selecionados sejam trabalhados.
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1 Você leu o trecho que relata um pouco da aventura de Robinson Crusoé. 

Sintetize os acontecimentos do episódio que você leu e fale para um colega.

2 Crusoé e Sexta-feira tornaram-se amigos. Descreva essa amizade para seu 

colega de dupla.

3 Crusoé teve de aprender a viver em um espaço bem diferente daquele ao 
qual estava acostumado. Com base no texto, complete a tabela a seguir, 
apontando as características da ilha e do que ele precisou construir para 
sobreviver.

A vegetação da ilha

As características do mar da região da 
ilha

O clima da ilha

Como Robinson Crusoé se alimentava

Instrumentos e objetos que Robinson 
Crusoé precisou fabricar para obter 
alimentos e armazená-los

As características da moradia de Robinson 
Crusoé

ESTUDO DO TEXTO
 (página 15 do livro-texto)

ANTES DA LEITURA 

 páginas  10 e 11 do livro-texto

Capítulo 1

6

Romance de Aventura

Níveis de proficiência 
e conteúdos a serem 
trabalhados neste capítulo:
Caro professor, neste 
primeiro capítulo haverá a 
possibilidade de trabalhar 
alguns dos conteúdos 
descritos como desejados 
para que os aprendizes 
avancem em seu nível de 
proficiência em contextos 
específicos de produção 
linguística. A maioria de 
nossos alunos encontra-se 
no nível intermediário de 
proficiência da ACTFL.

Possíveis “Eu posso 
declarações” (“NCSSFL-
ACTFL Cando Statements”) a 
serem alcançados depois dos 
trabalhos com as atividades 
propostas neste capítulo:

Interpersonal comunication 
- Intermediate High I can ask 
for and provide descriptions 
of places I know and also 
places I would like to visit. 
Inperpretive Reading - 
Intermediate High I can read 
a short summary of a historical 
figure’s accomplishments. 
Presentational writing - 
Intermediate High I can write 
a simple summary about 
something I have learned. 
I can write a series of steps 
needed to complete a task, 
such as for an experiment. I 
can write a simple summary 
about an assignment or task 
that I have been asked to do. 
I can document the series of 
steps needed to complete a 
task or project. I can write a 
brief summary of the plot of a 
movie or an episode of a TV 
show. 
Presentational speaking 
- Intermediate High I 
can present ideas about 
something I have learned, 
such as a historical event, a 
famous person, or a current 
environmental issue. 
 I can explain a series of steps 
needed to complete a task or 
experiment. I can summarize 
a personal, historical, or 
cultural event.

Conteúdos gramaticais: 
Neste capítulo  trabalharemos o pretérito perfeito dos verbos regulares das 1a,2a 
e 3a conjugações, na 1a pessoa do singular. A partir da leitura do texto, um relato 
em 1a pessoa, os alunos deverão notar, descobrir as regularidades, praticar de 
forma dirigida e independente.
Além disso, os alunos retomarão a relação entre os sons e as letras do português,
conteúdo já estudaram em séries anteriores, que serão revisados e 
sistematizados. Neste capítulo estudarão os sons vogais e suas representações 
gráficas. Também serão desenvolvidas as estratégias e ferramentas para o 
desenvolvimento da habilidade escrita  para compor uma narrativa.  Também será 
revisado o emprego do travessão para a construção de diálogos.
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4 O que você faria se estivesse em uma situação como a de Robinson Crusoé, 
isolado em uma ilha? Fale para um colega como você agiria?

5 Você acha que pessoas muito diferentes como Robinson Crusoé e Sexta-
Feira podem se tornar melhores amigos? Justifique sua resposta quando for 

compartilhar sua opinião.

A personagem

Junto com seu professor e colegas, respondam oralmente às per-
guntas de 1 a 4 do seu livro-texto.

5 Complete o quadro a seguir identificando as personagens 
principais e o modo como foram caracterizadas.

Papel na narrativa Quem é Características

Protagonista ou herói

Antagonistas ou vilões

6 Reúna-se com seus colegas e discuta as seguintes questões. 
Depois anote as conclusões. 

a) Que participação tem Sexta-feira na elaboração e execução do 
plano de ataque contra os nativos?

b) Sexta-feira poderia impedir a morte de seu pai sem a interferência de 
Crusoé? Explique.

(página 16 do livro-lexto)
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Trecho do livro Robinson 
Crusoé, de Daniel Defoe 
(pp.12-14 do livro-texto) 
Sugestões para trabalhar a 
leitura do trecho:
Antes de iniciar a leitura 
mediada do texto, sugerimos 
que o professor:
•Situe a história para preparar 

a leitura.
•Assista com os alunos a um 

trecho do filme Náufrago, ou 
algum outro que represente 
um contexto semelhante a 
essa narrativa.

•Discuta com seus alunos: O 
que você faria se estivesse 
em uma situação como essa?

•Produza um painel grande 
com o vocabulário do texto e 
deixe-o exposto na sala.

•Ler o trecho em roxo na 
página 12 do livro-texto: os 
alunos podem ler sozinhos 
e depois discutirem em 
conjunto.

Após todo esse trabalho de 
situar o enredo e apresentar o 
vocabulário do texto. O profes-
sor selecionará trechos do texto 
Robinson Crusoé, de Daniel 
Defoe, para a leitura mediada.
Determine trechos a serem 
lidos como tarefa. Uma 
possível tarefa é pedir 
para que leiam em voz alta 
treinando para uma leitura 
jogral em sala de aula.
Após a leitura, os trechos 
podem ser utilizados para 
revisar o uso do pretérito 
perfeito e imperfeito do modo 
indicativo.

É importante que o 
professor problematize o uso 
de termo selvagem como 
algo historicamente datado 
e inadequado se levarmos 
em consideração o respeito 
às diferentes culturas e aos 
direitos civis. O professor 
pode relacionar como os 
povos
indígenas da região eram 
vistos antigamente e como 
são agora.

Estudo do texto:
•Para entender o texto (p. 6)
Os exercícios de 1, 2, 4 e 5 foram desenvolvidos para que alunos 
pratiquem a oralidade no modo de produção interpessoal.

•A personagem (p.7)
Esses exercícios foram adaptados do livro-texto. Retome as orientações 
para o professor que estão na página 16 do livro-texto.
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O contexto de produção
Junto com seu professor e colegas,  

respondam oralmente às perguntas 1 e 2 do seu livro-texto

3 Embora tenha passado muitos anos isolado, Crusoé procurou organizar 
seu ambiente e seu cotidiano de acordo com os referenciais do modo de 
vida europeu. Complete o quadro abaixo com informações do texto que 
comprovem essa afirmação.

Moradia

Alimentação

Objetos

Religião

6 Imagine uma história de aventura que acontecesse nos tempos atuais. Em sua 
opinião, na região em que você mora, existe algum espaço que seria propício 
a viver uma narrativa de aventura? O que seria uma aventura comum para 
as pessoas que vivem em sua região? Você conhece alguém que viveu uma 
história desafiante em sua região? Forme uma dupla com um colega, conte 
para ele e depois compartilhem suas histórias com toda a classe.

A linguagem do texto

1 Observe algumas frases extraídas do trecho de romance de aventura que 
você leu.

 “Patrão, patrão! Três canoas chegar. Muitos inimigos. Já estar muito perto....”

 “Agora, Sexta-Feira! – berrei.”

 “Eu não podia deixar aquela bestialidade prosseguir!”

(página 17 do livro-lexto)

(página 16 do livro-lexto)

8

•O contexto de produção 
Sugerimos ao professor 
que trabalhe oralmente 
alguns desses exercícios do 
livro-texto e que explore 
o exercício 4  para que 
os alunos pratiquem a 
oralidade no modo de 
produção interpessoal. É 
muito importante para que 
avancem em seu nível de 
proficiência, que os alunos 
sejam desafiados a criar 
usando a  língua em diversos 
contextos (formal, informal) 
e em diferentes modos de 
produção.
Este exercício, portanto, 
dará oportunidades para que 
criem com os recursos que 
têm e para que busquem 
novos recursos para se 
expressarem. O professor e 
os alunos
compartilharão relatos. 
O professor pode trazer 
uma série de imagens que 
poderiam ser utilizadas como 
possíveis espaços para as 
narrativas dos aprendizes. É 
importante lembrar que esse 
exercício  pode possibilitar  
um trabalho interdisciplinar 
com o vocabulário de E 
studos Sociais ou Ciências 
, principalmente quanto a 
os aspectos geográficos 
da região em que vivem os 
alunos, já estudados em 
séries anteriores.

8
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a) Quanto à pontuação, o que essas frases têm em comum?

b) Com qual finalidade esse tipo de pontuação é utilizado?

c) Leia essas frases em voz alta, procurando dar-lhes a entonação adequada às 
situações vividas pelas personagens.

2 Releia.

Que ideia as palavras destacadas sugerem ao leitor? Compartilhe sua resposta 
com um colega.

“Sexta-feira andava pela praia, à cata de tartarugas. Voltou correndo, apavorado. (...) 
também me assustei. Não contava com o inesperado: os selvagens não vinham à ilha no 
tempo das chuvas. Espiei-os do alto da paliçada, com os binóculos. Desembarcavam muito 
próximos do meu ‘castelo’, logo depois do ribeirão. O perigo nunca fora tão iminente...”

LÍ
N

GU
A 

PO
RT

UG
UE

SA

9

As respostas à estas questões 
encontram-se no livro-texto.
O importante aqui é que os 
alunos percebam as escolhas 
de vocabulário que criaram a 
atmosfera de perigo.
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Pensando sobre a língua

1 Releia o trecho a seguir e relembre como Robson Crusoé se preparou para 
enfrentar os selvagens.

2 Observe a tabela abaixo e, junto com um colega, tente descobrir qual é o 
padrão. Falem para a classe o que descobriram e ouçam o que seus colegas 
disseram.

Ação:

verbo

Quem fala:

Pessoa

tempo:

passado

carregar Eu carreguei

preparar Eu preparei

pular Eu pulei

atirar Eu atirei

falar Eu falei

“Carreguei duas espingardas e quatro mosquetes com chumbo grosso, para dar a 
impressão de muitas balas. E preparei ainda duas pistolas. Reparti as armas de fogo com 
Sexta-Feira e rumamos para o acampamento dos antropófagos. Eu levava também a espa-
da, presa à cintura, e meu companheiro, seu inseparável machado.”

10

Objetivo de conteúdo: 
Eu posso identificar os 
padrões para conjugar verbos 
regulares no tempo passado 
(pretérito perfeito)na 1a 
pessoa do singular.

Objetivo de Linguagem: Eu 
identifico e utilizo os padrões 
descobertos para conjugar 
verbos regulares na primeira 
pessoa do singular do 
passado (pretérito perfeito)

Leia o trecho e converse 
sobre as palavras destacadas, 
certificando-se que seus 
alunos sabem o significado e 
compreendem que se tratam 
de verbos.
Analise os verbos da tablea 
e ajude os alunos a identificar 
o padrão para a formação do 
passado para os verbos da 
primeira conjugação (ei).
Oriente os alunos a usar 
o livro-texto, identificar 
outros verbos no passado e 
transcreve-los na tabela.
Antes de completarem 
a regra no exercício 
4, proponha que os 
alunos falem a regra que 
descobriram e completem 
juntos os espaços em branco 
do exercício.

10
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3 Encontre na história, que está nas páginas 12-14 do seu livro-texto, todas as 
palavras terminadas em ei. Verifique se são verbos. Se forem, escreva-as nos 
espaços em branco da tabela da página anterior. 

4 Depois de conversar com seu professor e colegas sobre o padrão que 
descobriram, complete os espaços em branco na frase abaixo. Esta regra vai 
ajudá-lo a falar e a escrever certo esses verbos.

Os verbos terminados em ________________     na primeira pessoa (eu), 

quando se referirem a algo que já aconteceu no _________________, quase 

sempre terminam em __________

5 Mostre que compreendeu a regra e complete os verbos que faltam na 
conversa do Beto com seu colega, sobre o jogo de basquete a que ele 
assistiu ontem.

(ar),

(passado)

(ei)..

20

20

Eu __________________________uma hora mais cedo 

na Arena para ir na loja

(cheguei) 

Eu ________________________uma camisa nova. 

Aquela, do meu jogador preferido

(comprei) 

Eu _________________________do meu avô como 

presente de aniversário.

(ganhei) 

E o que você comprou? 

Você tinha o dinheiro 
para comprá-la?
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O professor pode proporque 
os alunos dramatizem o 
diálogo do exercício 5, em 
duplas.
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6 Agora é a sua vez de praticar! Forme uma dupla com um colega  e criem 
juntos um diálogo como o do exemplo a seguir. Primeiro, o aluno 1 fará as 
perguntas e o aluno 2 responderá. Depois, vocês trocam e quem respondeu 
deve perguntar, como no exemplo abaixo:

– Ontem eu fui na biblioteca da escola para escolher um novo livro para ler.

– Que livro você escolheu?

– Eu escolhi um livro em português que conta a história do jogador Pelé.

7 Você já descobriu a regra para falar e escrever corretamente os verbos 
terminados em AR, no passado. 

a) Descubra também o padrão para os verbos terminados em ER:

Ação:
Verbo

Quem fala:
Pessoa

Tempo:
Passado

beber eu bebi

crescer eu cresci

vender eu vendi

receber Eu recebi

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

12

No exercício 6, os alunos 
deverão criar um diálogo, 
usando o modo de produção 
interpessoal. O exemplo é 
apenas para direcionar a 
produção dos alunos.

Siga os mesmos 
procedimentos e orientações 
dados para os verbos de 1a 
conjugação para os verbos de 
2a e 3a conjugações.

12
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b) E, o padrão para os verbos terminados em IR

Ação:
Verbo

Quem fala:
Pessoa

Tempo:
Passado

sair Eu sai

repartir Eu reparti

sentir Eu senti

sorrir Eu sorri

cair Eu cai

Eu

Eu

Eu

Eu

Eu

c) Converse com um colega sobre qual padrão observou nos verbos terminados 
em ER e em IR. Escreva as conclusões a que chegaram.
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8 Volte às tabelas a e b do exercício 7, complete com outros verbos 
terminados em ER e IR e, confirme o padrão que descobriu.

9 Complete  os espaços em branco na frase abaixo e você terá a regra que vai 
ajudá-lo a falar e a escrever esses verbos corretamente.

Os verbos terminados em ______ e ________, na primeira pessoa(eu), quando se referirem a 

algo que já conteceu no __________________ quase sempre terminam em _____________. 

10  Agora que você já  
descobriu a regra para 
escrever corretamente  
os verbos no passado, 
pense em, pelo menos, 
cinco ações que você 
poderia ter feito num 
final de semana muito 
divertido nas montanhas. 
Escreva um parágrafo 
contando essa aventura a um amigo. Seu parágrafo deve começar assim:

No final de semana eu fui para as montanhas e .... 

14

No exercício 10, os alunos 
deverão escrever um pequeno 
relato em 1a pessoa, contando 
uma aventura, usando o modo 
presentacional de escrita.
Forme duplas depois que 
escreverem e peça que os 
alunos leiam uns para os 
outros. Se achar pertinente, 
selecione alguns alunos para 
lerem suas aventuras para a 
classe.

14



Caderno de atividades - Livro do Professor Caderno de atividades - Livro do Professor

Os sons e as letras do português
Você já aprendeu que algumas letras no português podem representar mais 

de um som, não é mesmo? Vamos relembrar o que você aprendeu sobre as le-
tras e os sons da língua portuguesa. 

Começando pelas vogais 

Escreva abaixo quais são as letras vogais do português:

________  ________  ________  ________  ________  

Vamos conversar um pouco sobre essas letrinhas, que algumas vezes nos dei-
xam em dúvida na hora de escrever.

Com vocês a letra vogal A!

As palavras do quadro abaixo foram retiradas  do trecho do romance Robson 
Crusoé, que está nas páginas 12-14 do seu livro-texto. Leia junto com um cole-
ga. 

Você sabia?

As letras vogais A,E,O são as letras mais frequentes no português, 
ou seja, são as letras que mais aparecem nas palavras?

água        pão        antes        máximo        são        não        

corda        campo        parou        anos        areia

cristão        vida        espingardas        chegamos        

chão        praia        branco        barco        mar
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Nesta seção os alunos serão 
convidados a refletir sobre as 
relações entre os sons e as 
letras do português.
Neste capítulo trabalharemos 
as vogais.
Iniciaremos com  a letra vogal 
a e os sons que ela pode 
representar (som oral e nasal).
Mostre aos alunos a diferença 
entre o /a/ nasal e oral.
Analise as palavras do quadro, 
identificando em quais delas a 
letra a representa o som nasal 
e qual representa o som oral. 
Projete a tabela da próxima 
página e preencha junto com 
os alunos. Ajude os alunos a 
perceber o padrão.
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1 Identifique qual som a letra a está representando em cada palavra. Depois, 
coloque cada palavra na coluna correspondente.

som /a/ (oral) som /ã/ (nasal)

2 Observe, com cuidado,  a segunda coluna e complete a regra para ajudá-lo a 
escrever palavras que tenham o som nasal /ã/.

A letra a pode representar o som nasal /ã/ quando receber sobre ela um 
____________ (  ), ou quando for seguida de _________________________
_____________. 

3 Que tal construir um jogo da memória com um colega com palavras nas 
quais a letra a represente o som /a/ e o som /ã/? Siga as instruções abaixo e 
boa diversão!

a) Selecione 10 palavras em que a letra a represente o som /a/ e 10 palavras em 
que a letra a represente o som /ã/. Você pode pesquisar em seu livro-texto 
ou em outros livros que tenha na sala.

16

A letra a pode representar 
o som /ã/ quando receber 
sobre ela um til (˜), ou 
quando for seguida de uma 
consoante nasal.
Nossa sugestão aqui é 
de que você prepare os 
quadrados previamente e 
os entregue aos alunos para 
montar o jogo da memória. 
Cada quatro alunos podem 
montar um jogo.

16
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b) Recorte 40 quadrados medindo 5cm X 5cm, de preferência num papel mais 
grosso ou em cartolina.

c) Escreva as palavras nos quadrados que recortou, lembrando que deve 
escrever a mesma palavra duas vezes para poder formar pares.

d) Agora, é só formar uma dupla ou um grupo com mais 3 colegas e jogar.

E agora, a letra vogal E
1 Essa letra pode causar alguma confusão quando aparece sozinha, como 

uma palavra.
Leia as frases abaixo:

Eu e meu irmão gostamos de fu-
tebol.

O caderno da Maria é amarelo.

Minha tia comprou bananas e 
maçãs no mercado.

Ele é filho do meu tio.

Vou ler meu livro e depois vou 
brincar no meu quarto.

Aquela menina é a mais alta da tur-
ma.

2 Converse com seu professor e colegas e tentem descobrir o que acontece 
com o sentido quando a palavra e recebe um acento e quando não. Escreva 
nas linhas a seguir as conclusões a que chegaram.

Quando  a palavra e recebe o acento, seu sentido 

Quando a palavra e não recebe acento, seu sentido 
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Para a vogal e, nossa intenção
é a de que os alunos 
percebam que a letra e pode 
representar o som /e/ (ê- 
fechado) ou /ε/ (som é aberto). 
Ajude os alunos a perceber a 
diferença entre  e (conjunção 
aditiva) e o é (verbo)
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3 Comprove as descobertas que fizeram, ilustrando as frases a seguir:

4 Leia as frases abaixo retiradas do capítulo 3 do seu livro-texto, escolha a 
palavra certa e risque a errada em cada uma.

a) “O leite e-é ótimo para a pele.”

b) “Encontrei uma caixa na garagem da minha casa com um livro e-é uma 
carta...”

c) “Emma Roberts e-é linda, talentosa e-é virou estrela no cinema e-é na 
televisão.”

d) “Agora e-é definitivo, vou ser vendedor!”

Ele e meu irmão.

Ele é meu irmão.

18
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e) “Essa e-é a nova isca artificial amberfish.”

f) “Você chegou e-é eu nem acabei de fazer a __________________________”

g) _________________________________________________________________

h) _________________________________________________________________

5 Crie mais três frases para completar o exercício 4, depois, troque o livro com 
um colega para que ele resolva as frases que você criou e você resolva as 
que ele criou.

Apresentando a letra vogal O

Algumas pessoas têm dúvidas ao escrever palavras terminadas pela letra o. 
Você e seus colegas podem descobrir um padrão, uma regra que pode ajudá-las 
a escrever essas palavras.

1 Forme uma dupla com um colega e leiam, em voz alta, as palavras abaixo. 
Depois, conversem sobre que dúvida uma pessoa poderia ter ao escrever 
essas palavras, que foram retiradas do texto que está nas páginas 12-14 do 
seu livro-texto.

2 Escreva nas linhas abaixo as conclusões a que você e seu colega chegaram. 
Depois, compartilhem o que escreveram com os demais colegas da classe.

aniversário lado fundo último barco rosto

seco velho ferido protegido cabelo castelo

peito máximo fugitivo prisioneiro rosto
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Ao trabalhar a vogal o,
chame a atenção dos 
alunos para como muitas 
vezes pronunciamos u, mas 
devemos escrever o.
O objetivo aqui é que os 
alunos descubram a regra 
de que se um substantivo 
ou adjetivo for masculino, 
mesmo pronunciando u, 
provavelmente deveremos 
escrever o.
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Você já deve ter percebido que nem sempre escrevemos da mesma forma que 
falamos e, por essa razão as pessoas podem ter dúvidas quando escrevem algu-
mas palavras terminadas com a letra o.

3 Ouça a canção que seu professor vai tocar. Ela foi composta por um artista 
brasileiro chamado Rubinho do Vale. Enquanto ouve, acompanhe a letra 
que seu professor colocará no quadro. Depois, ouça a canção novamente e 
complete o quadro abaixo.

a) Escreva o que percebeu ao completar a tabela acima.

4 Você já aprendeu que os substantivos e os adjetivos podem variar em 
gênero (masculino e feminino).  Volte à tabela do exercício 3 e escreva no 
parênteses M se a palavra estiver no masculino e F se a palavra estiver no 
feminino.

a) O que você percebeu ao preencher os parênteses?

Como se 
escreve Como eu ouvi Como se  

escreve Como eu ouvi

espaço (     ) sapo (     )

bicho (     ) macaco (     )

rio (     ) boto (     )

riacho (     ) mundo (     )

Nem todas as palavras que estão no masculino terminam com a letra o. 
Mas aqui está uma dica importante quando tiver dúvidas se deve escrever 
o ou u no final de uma palavra: verifique se essa palavra é do gênero mas-
culino. Se for, é muito provável que, mesmo escutando u no final, você 
deva escrever o .

20
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5 Que tal agora testar essa regra  e ver se ela realmente funciona? 

a) Pense em 8 substantivos ou adjetivos terminados em o e escreva-os abaixo. 

 ___________________________    ______________________________

 ___________________________    ______________________________

 ___________________________    ______________________________

 ___________________________    ______________________________

b) Forme uma dupla com um colega, troquem o caderno de atividades e 
confira se ele escreveu todas as palavras certinho. 

c) Agora, escreva como entendeu a regra que aprendeu para escrever palavras 
que devem ser escritas com o, mesmo se pronunciamos u ao falar. 

6 Vamos terminar nossa conversa sobre as letras vogais construindo um jogo 
de dominó. O “Dominó do A,E,O”. Vocês trabalharão em grupos com 4 
componentes. 

a) O jogo deve ter 28 peças. Você pode recortar as peças que seu professor 
dará.

b) Escolham 7 palavras da seguinte forma: 1 com a; 2 com ã; 1 com e; 1 com 
é; 2 com o.

c) Seu professor vai orientar como as peças devem ser  construídas para que o 
jogo dê certo. 
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Para que o dominó dê certo, 
é preciso que seja construido 
da seguinte forma:
Escolha as 7  palavras e 
organize as peças da seguinte 
forma:

AA   BB   CC   DD
EE   FF   GG
AB   BC   CD   DE
EF   FG   EG
AC   BD   CE   DF
AD   BE   CF   DG
AE   BF   CG
AF   BG   AG
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Produção de texto

Queridos alunos, vocês vão elaborar uma coletânea de pequenas narrativas 
que serão integradas ao acervo da biblioteca da sala e da escola. Para isso, vocês 
precisarão cumprir pequenas tarefas que os ajudarão na criação do texto.

O que você vai fazer?

Você vai criar uma narrativa de aventura que será lida em voz alta em sua 
classe e publicada em um livro organizado pelos alunos. Essa história deverá 
conter alguns aspectos: 

Uma parte da sua história deve acontecer no passado.

Você deve escolher um espaço que apresente alguma dificuldade, uma região geográfica que você 
conheça bem, poder ser no deserto, na floresta, nas regiões úmidas, nas montanhas etc.  

Agora pense: como será sua história? Onde ela acontecerá? Que personagens 
envolverá? Que desafios esses personagens enfrentarão? Vamos começar?

1 Observe o esquema a seguir, que representa a sequência da narrativa sobre 
a aventura de Robinson Crusoé que está na página 33 do seu livro-texto:

Situação inicial Complicação Ações das 
personagens Desfecho

Crusoé e Sexta-feira 
preparam-se para a 
viagem em clima de 

tranquilidade.

Os nativos chegam 
à ilha e Sexta-feira 
e Crusoé sentem-se 

ameaçados.

Crusoé e Sexta-feira 
atacam os nativos. 

Os nativos são 
derrotados e Sexta-
feira liberta seu pai.

2 Agora, complete o esquema abaixo, de acordo com o que pensou para a sua 
narrativa de aventura.

Situação inicial Complicação Ações das 
personagens Desfecho

(página 20 do livro-lexto)

22

Produção de texto
O projeto de produção de 
texto desse capítulo propõe a 
elaboração de uma coletânea 
de pequenas narrativas que 
podem ser integradas ao 
acervo da sala e/ou da escola 
em forma de livro.
O projeto está organizado 
a partir do cumprimento 
de pequenas tarefas que 
ajudarão na criação do texto. 
Os alunos vão criar uma 
narrativa de aventura que 
pode ser lida em voz alta em 
classe e publicada em um 
livro que será integrado ao 
acervo da biblioteca da sala e 
da escola.
O professor guiará o aluno 
durante o processo de 
construção da narrativa 
a partir das discussões 
propostas ao longo do 
caderno de exercícios. O 
professor pode utilizar a 
proposta para enriquecer o 
trabalho sobre os aspectos 
gramaticais já trabalhados 
nesse capítulo.
Essa proposta também 
oferece a oportunidade de 
um trabalho interdisciplinar 
sobre a região em que o 
aluno vive.

22



Caderno de atividades - Livro do Professor Caderno de atividades - Livro do Professor

Planejamento e elaboração do texto
Antes de escrever, planeje seu texto, pensando nos aspectos a seguir.

1 Preencha o quadro com informações sobre o espaço da narrativa, o tempo 
em que ela acontece e as características das personagens.

Tempo Espaço
Papel da 
narrativa

Modo como 
costuma se 

vestir

Recursos 
que utiliza 

para se 
proteger

Características

Protagonista

Antagonista

(página 20 do livro-lexto)
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Sugerimos que você delimite 
algumas condições para 
a narrativa que os alunos 
escreverão:

1. Pelo menos algum 
momento da história deverá 
acontecer no passado para 
que os alunos apropriem-
se da utilização dos verbos 
no pretérito perfeito e 
imperfeito.

2. Os alunos devem aproveitar 
a riqueza do contexto 
geográfico em que vivem 
e desenvolvam ou utilizem 
o vocabulário aprendido, 
em língua portuguesa, 
sobre essa região. Seria 
muito importante que 
você selecionasse algumas 
imagens que pudessem 
ajudar os alunos a revisitar o 
vocabulário que poderiam 
ser utilizadas para descrever 
esse espaço.(converse com 
o professor da 5a série 
sobre o que estudaram 
sobre a formação do relevo 
de Utah)

3. Esse projeto também criará 
uma oportunidade para 
relembrar do vocabulário 
para descrever física e 
psicologicamente uma 
pessoa.

4. Também cria a 
oportunidade para a revisão 
sobre o uso do travessão 
nos diálogos .

5. As atividades de 1 e 2 
dessa proposta traçam 
um planejamento para a 
elaboração do texto.

6. A questão 3, na pág. 25  foi 
elaborada para que o aluno 
possa compartilhar sobre 
seu texto, criando com 
a língua, mas ao mesmo 
tempo tendo algum suporte 
para iniciar sua fala.

7. Esse projeto também pode 
ser uma oportunidade 
para que os alunos 
vivam a situação de uma 
apresentação oral tanto 
formal (prepare-se para ler 
e comentar seu texto no 
evento de lançamento da 
coletânea da turma), quanto 
informal (o compartilhar 
com os alunos durante o 
processo de escrita).
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2  Imagine uma aventura e preencha o quadro abaixo para planejar sua 
história.

Personagem Protagonista Antagonista

Quem é?

Descreva as 
características físicas

Descreva as 
características 
psicológicas

Qual o seu objetivo?

Qual é o motivo do 
confronto?

Quem venceu?

O que o vencedor 
conquistou com a 

vitória?

24
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3  Prepare-se para compartilhar oralmente com seus colegas sobre a narrativa 
que você planeja escrever. Você pode utilizar as dicas abaixo em sua 
apresentação oral.

  Meus personagens serão...........

  O espaço de minha narrativa será........

  Primeiro vai acontecer.......
  ou
  No início vai acontecer....

Atenção! Você também pode usar essas palavras para iniciar um acontecimento: 

inicialmente, primeiramente.

  Depois irá acontecer.........
  ou
  Então.....

Atenção! Você pode também usar essas palavras para dar sequência a um aconteci-

mento: além disso, ainda por cima, pouco tempo depois.

  O desfecho de minha narrativa será..........
  ou
  No fim da história.... 

Atenção! Você pode usar essas palavras para concluir a sua narrativa: por fim, tudo 

acabou assim. 

4  Agora, escreva seu texto. Lembre-se de desenvolver os aspectos levantados 
no planejamento e não se esqueça de criar um título para sua história.
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Avaliação e reescrita do texto

1 Preencha a tabela a seguir, pois ela o auxiliará na avalição da sua narrativa 
de aventura.

Elementos da narrativa de aventura O texto apresenta

SIM NÃO

Protagonista

Características

Objetivo

Antagonista

Características

Objetivo

Houve um motivo para a oposição entre 
as personagens?

O protagonista superou ou eliminou essa 
oposição?

As ações das personagens são coerentes 
com seus papéis na narrativa?

2  Faça um breve comentário a respeito de sua produção. Considere os 
aspectos a seguir.

a) Do que eu mais gostei em meu texto.

b) Que dificuldades tive para escrever minha história.

c) Quais dúvidas ainda tenho a respeito das características das personagens em 
narrativas de aventura.

(página 21 do livro-lexto)
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Nesta seção, adaptamos 
e integramos exercícios 
que estão no livro-texto nas 
páginas 21 e 35.
É importante que o aluno 
desenvolva uma percepção 
crítica sobre o que escreveu.
Isso o ajudará a aprender 
a auto-avaliar-se e a editar 
seus textos. Esses exercícios 
também propõem um 
trabalho de discussão com o 
colega. Incentive o respeito 
mútuo e a sugestão de ideias 
para o desenvolvimento do 
trabalho cooperativo.
Quando as narrativas 
estiverem prontas, organize 
algum evento formal para a 
apresentação das histórias 
criadas.
Enriqueça o trabalho sobre 
narrativas de aventuras
• Para ler Selecione algum 
episódio do Sítio do Pica-
pau Amarelo, de Monteiro 
Lobato.
Seringal, de Fernando Vilela 
Com apenas 17 anos, João 
tem a oportunidade de 
fazer sua primeira viagem 
sozinho. Seu destino é o 
Acre, onde espera que uma 
amiga o apresente à Floresta 
Amazônica. Ao chegar a Rio 
Branco, porém, os planos 
mudam radicalmente, e a 
viagem se transforma em 
uma verdadeira aventura 
pelo coração da floresta. O 
jovem então descobre a dura 
realidade dos seringueiros e 
conhece um pouco da luta 
desses homens por justiça e 
pela preservação da natureza.
http://portal.rebia.org.br/ 
educação-ambiental/3465- 
uma-aventura-inesquecível 
na- floresta-amazônica Sobre 
narrativas de aventura http://
educador.brasilescola.uol.
com.br/estrategias-ensino/
narrativas-aventura-sala-aula.
htm 
• Para assistir
Filme: O menino e o Mundo,  
dirigido por Alê Abreu– trailer

https://www.youtube.com/watch?v=6lFP8FVUwK8
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3 Continue a ler e avaliar seu texto. Preencha, agora, a tabela a seguir. 

Elementos da narrativa de 
aventura Sim Não

Apresentação das personagens  
e do espaço

Complicação da situação inicial

Recursos que criam o efeito de 
suspense

Desfecho

4 Troque sua história com um colega para que um avalie a narrativa do outro. 
Depois, fale para seu colega:

a) Do que você mais gostou no texto.

b) Quais sugestões poderia dar para tornar ainda melhor o texto dele.

5 Avalie as sugestões de seu colega e, se julgar que são apropriadas, 
incorpore-as ao seu texto. Passe a limpo, ou digite seu texto e ilustre as 
cenas mais marcantes.

6 Quando o livro ficar pronto, organize, com seu professor, um dia para a 
apreciação das histórias e das ilustrações.
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O Menino e o Mundo é um filme de animação brasileiro de 2013, escrito e dirigido 
por Alê Abreu. O filme já foi vendido para mais de 80 países, e foi um dos cinco 
indicados ao Oscar de melhor filme de animação na edição do Oscar 2016.
Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo 
fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada 
animação com várias técnicas artísticas que retrata as questões do mundo moderno 
através do olhar de uma criança.

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Menino_e_o_Mundo Esse filme quase não tem 
diálogos e a trilha sonora foi composta pelo grupo Barbatuques. A língua falada no 
filme foi criada a partir da língua portuguesa escrita ao contrário. Algo interessante 
é que o filme pode ser assistido por pessoas que não falam a língua portuguesa. A 
escola pode fazer um evento para todos os alunos.

Filme O Menino e o Mundo completo: https://vimeo.com/151949645
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Para entender o texto

1 Você leu o conto O marido da Mãe-d’Água. Faça uma síntese com os 
principais acontecimentos e o desfecho nas linhas abaixo.

2 O conto fala de um pescador que estava pobre e triste e ficou rico e feliz 
pela interferência da Mãe-d’Água.

a) Localize no texto o trecho que descreve as características dessa personagem 
e  leia para um colega.

b) O conto diz que a moça era “branca como uma estrangeira”. O que isso faz 
supor sobre as moças que habitavam o lugar?

c) Em uma noite de luar, o pescador pergunta como pagaria pelo benefício 
recebido da Mãe-d́ Água. Qual foi a resposta dada por ela?

Capítulo 2
Conto Popular

ANTES DA LEITURA 

 páginas  48 e 49 do livro-texto

ESTUDO DO TEXTO
 (página 53 do livro-texto)

30

Níveis de proficiência a serem 
trabalhados neste capítulo
Caro professor, neste segundo 

capítulo haverá a possibilidade de 
trabalhar alguns dos conteúdos 
descritos como desejados para 
que os aprendizes avancem 
em seu nível de proficiência 
em contextos de produção 
específicos de produção 
linguística. São eles:
• Possíves “Eu posso 

declarações” (“NCSSFLACTFL 
Can-do Statements”) a serem 
alcançados depois dos trabalhos 
com as atividades propostas neste
capítulo:
Interpersonal comunication - 

(Intermediate)
I can presente ideas about 

something I have learned.
I can sumarize a personal, 

historical, or cultural event.
Inperpretive Reading - 

(Intermediate)
I can read a short summary 

of a historical figure’s 
accomplishments.
Inperpretive Reading - 

(Intermediate mid)
I can udernstand a short Youtube 

clip
I can understand a description of 

a daily life.
Presentational writing - 

(Intermediate High)
I can write a simple summary 

about something I have learned.
I can write a simple summary 

about an assignment or task that I 
have been asked to do.
I can document the series of 

steps needed to complete a task
or project.
I can write a brief summary of the 

plot of a movie or an episode of a 
TV show.
I can sumarize a conversation or 

interview that I had with someone.
I can write a brief summary of the 

plot of a movie or an episode.
Presentational speaking - 

(Intermediate High)
I can present ideas about 

something I have learned, such 
as a historical event, a famous 
person, or a current environmental 
issue.
I can explain a series of steps 

needed to complete a task or 
experiment.
I can summarize a personal, 

historical, or cultural event.

Conteúdos gramaticais:
O trabalho deste capítulo nos possibilita algumas expectativas de 
aprendizagens em relação aos
seguintes conteúdos gramaticais e ortográficos:
• Compreensão de como é formado o gerúndio dos verbos.
• Diferenciação, do ponto de vista do sentido e da construção gramatical, 
entre uma ação
já acontecida (passado) e uma ação que está acontecendo (gerúndio).
• Retomada dos dígrafos formados pela letra h e os sons por eles 
representados.
Antes da leitura:
A imagem da página 49 do livro-texto representa uma festa junina. Aqui 
estão sugeridos alguns websites para pesquisar sobre a comemoração 
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d) Quais exigências a Mãe-d´Água faz para casar-se com o pescador?

e) As características da Mãe-d´Água têm uma função no enredo, ou seja, elas 
provocam alguns dos acontecimentos da história. Que acontecimentos as 
características da Mãe d´Água provocam nesse conto?

PENSANDO SOBRE A LÍNGUA

1 Releia o trecho do conto “O marido da Mãe-d’Água” 

a) Converse com um colega sobre o verbos que estão na tabela abaixo. Qual a 
semelhança e qual a diferença entre eles? Escreva as conclusões que você e 
seus colegas chegaram:

      avançando        avançou 

         ficando           ficou  

           caindo   caiu  

         falando         falou  

         sorrindo         sorriu 

        passando         passou 

“… A noite foi avançando, avançando, o luar ficando alvo como a 
prata e caindo mesmo a friagem.”
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Estudo do texto:
O conto do livro-texto foi 
escrito por Câmara Cascudo, 
que se dedicou a coletar 
histórias e tradições do 
folclore brasileiro. Observe 
as orientações que estão 
no livro-texto e procure ler 
a história de forma que os 
alunos compreendam o 
enredo e sejam capazes de 
fazer a síntese solicitada na 
pergunta1.
Antes de ler o conto ‘O 
marido da mãe-d’Água, 
contextualize sobre algumas 
tradições folclóricas, já 
vistas pelos alunos em anos 
anteriores. 
• Explique sobre a 

personagem Mãe-d’Água no 
folclore brasileiro. Leia sobre 
esta lenda em: http:// www.
infoescola.com/folclore/iara/.

• Faça um paralelo entre 
personagens do folclore do 
lugar de onde vivem ou de 
histórias que costumam ler.

• Produza um painel grande 
com o vocabulário do texto 
e deixe-o exposto na sala.

• Leia o trecho em roxo na 
página 50 do livro-texto: os 
alunos podem ler sozinhos 
e depois discutirem em 
conjunto.

Pensando sobre a língua:
O objetivo desta sequência 
de atividades é o de que os 
alunos percebam quando 
usar o passado e quando 
usar o gerúndio para narrar 
ou relatar fatos. É importante 
que o professor deixe que os 
alunos conversem e discutam 
sobre as diferenças entre os 
verbos que estão na primeira e 
segunda colunas do exercício 
a. Reserve tempo para que os 
alunos discutam sobre essas 
diferenças em pares ou grupos 
e para que apresentem suas 
conclusões para os demais 
colegas. Esse é um momento 
muito importante no qual os 
alunos estarão descobrindo e 
notando padrões da língua.

dessa festa no Brasil e em outros lugares do mundo.
Comemoração da festa de São João em alguns países:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Véspera_de_São_João acessado em 24 de 
fevereiro de 2017.
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/suplementos/infantil/festas-
juninas-em-outrospaises- 1.134781 acessado em 24 de fevereiro de 2017
http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/festas-juninas-cultura-paga-
cristianizada/ acessado em 24 de fevereiro de 2017.
Veja também esse vídeo que explica a história das quadrilhas: https://www.
youtube.com/watch?
v=1EGHPfpS1t4
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b) Observe as imagens abaixo:

Cantando	 	 	 	 	 	 			cantou

Bebendo      bebeu

Chegando	 	 	 	 	 	 chegou

c) Forme uma dupla com um colega, escolham um par de ações e façam como 
no exercício b: dramatizem para que seus colegas possam adivinhar as ações 
que escolheram. Depois, desenhe abaixo: 

32

Dê tempo para que 
as duplas ensaiem a 
dramatização antes de 
apresentarem aos colegas. 
Esse exercício pode servir 
como uma avaliação 
da compreensão sobre 
esses tempos verbais. Se 
achar conveniente, forme 
duplas nas quais os alunos 
tenham diferentes níveis de 
aprendizagem, de forma 
que ao interagirem, possam, 
ambos, contribuir entre si.
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2 Leia as frases abaixo em voz alta com a classe e depois fale para um colega 
o que entendeu sobre cada uma:

3 Leia novamente as palavras do exercício 1 e escreva G se for gerúndio e P se 
for passado.

4 Que padrão você pode descobrir para formar o gerúndio de um verbo? 
Converse com um colega e escreva abaixo as conclusões a que chegaram.

Para falar ou escrever sobre uma ação que está	acontecendo ou que se 
prolonga no tempo, usamos a forma nominal do verbo, o gerúndio.

Para falar ou escrever sobre uma ação que	já	aconteceu, usamos o 
verbo do tempo passado.

avançando [      ]   avançou [      ]

ficando[      ] ficou[      ]

caindo[      ] caiu[      ]

falando[      ] falou[      ]

sorrindo[      ] sorriu[      ]

passando[      ] passando[      ]
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A ideia aqui é de que 
percebam o padrão para 
formar o gerúndio ( acréscimo 
de ndo) e para formar o 
passado dos verbos regulares 
na 3a pessoa ( terminando 
com u- pretérito perfeito).
Novamente o professor 
deve deixar que os alunos 
descubram o padrão, que 
testem sua descoberta 
experimentando-a em 
diferentes verbos. Deixe que 
escrevam com suas próprias 
palavras o padrão descoberto 
e faça apenas pequenas 
interferências na escrita, de 
forma a torná-la apenas mais 
clara.
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5 Releia o conto “O marido da Mãe-d’Água” que está nas páginas 50-52 do 
seu livro-texto. Encontre 4 verbos no gerúndio e 4 verbos no passado e 
escreva-os no quadro abaixo:

Gerúndio Passado

6 Escolha 2 verbos no passado e 2 verbos no gerúndio do exercício 3 da 
página 33 e forme uma frase com cada um. Lembre-se de que você usa o 
gerúndio  para falar de uma ação que está acontecendo e o passado para 
falar de uma ação que já aconteceu.

34

Peça que os alunos façam 
este exercício individualmente 
e depois, faça a correção. 
Será uma ótima oportunidade 
para verifiar se realmente 
compreenderam a diferença 
entre o passado e o gerëndio.

Escolha alguns alunos para 

compartilharem as frases que 

construíram.

Dê um feedback sobre possíveis 

formas de escrever essas frases usando 

conectivos ou elementos de ligação, caso 

eles não os tenham utilizado.
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Leia, a seguir, a mesma ação sendo praticada por diferentes pessoas. Conver-
se com um colega sobre o que observaram sobre o uso do gerúndio. 

1 Escreva nas linhas abaixo o que você e seus colegas observaram sobre o 
modo como o gerúndio é formado.

2 Você e seus colegas vão assistir a um episódio da Turma da Mônica Jovem e 
depois vão formar grupos de quatro para recontar o que assistiram. Mas, ao 
recontar o episódio, você deve usar o gerúndio, enfatizando os 
acontecimentos que se prolongam por um período de tempo quando 

alguém está 
contando a história.

Saiba mais sobre o gerúndio

■ Eu estou cantando.

■ Tu estás cantando.

■ Você está cantando.

■  Ele está cantando.

■ Ela está cantando.

■ Nós estamos cantando.

■ Eles estão cantando.

■ Elas estão cantando.

Nos países que utilizam a variante 
europeia da língua portuguesa, o prono-

me tu é muito usado para se referir à 
pessoa com quem se está falando.

 https://www.youtube.com/watch?v=ZdBY7qEQDjc
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Novamente aqui nosso
objetivo é o de que os alunos 
notem que para a construção 
do gerúndio,quase sempre 
utilizamos a forma composta 
(verbo auxiliar +verbo no 
gerúndio) e que flexionamos 
apenas o verbo auxiliar nas 
diferentes pessoas do verbo.
Uma vez que o gerúndio é a 
forma nominal do verbo, ou 
seja uma forma verbal que 
não possui flexão de tempo 
e modo. O professor poderá 
comparar a formação do 
gerúndio no português e no 
inglês, uma vez que nas duas 
línguas há semelhanças nessa 
formação.

Aqui a ideia é a de que os 
alunos utilizem o modo de 
comunicação interpessoal 
pararecontar a um colega 
o episódio que assistiram, 
empregando o gerúndio 
nesse reconto. O professor 
deve circular pelos grupos/
dupla e observar se os alunos 
conseguiram compreender o 
enredo e se estão recontando 
utilizando o tempo verbal 
proposto.
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Os sons e as letras do português

Continuando a estudar as letras e os sons do português.

 Mostre que conhece o alfabeto e complete os espaços com as letras 
consoantes

Com vocês a letra consoante H
Você já estudou que as letras representam sons que falamos. Mas, vamos ver 

o que acontece com a letra H.

1 Sua primeira missão será a de ler as palavras abaixo e separá-las em dois 
grupos: no grupo 1 devem ficar as palavras que começam com a letra H, e 
no grupo 2 as palavras que têm a letra H no meio da palavra.

 

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______   

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______   

______  ______  ______  ______  ______  ______  ______ 

humor     dinheiro     detalhe     hino     gargalhada     caminho

hóspede     borracha     vergonha     espalhar     colchão     cochilo vizinho     

lancha     bicho     talher     farinha     honra     vasilha linha     companhia     

atrapalhado     manhã     machucar     hospital     recheio     escolheu     

chefe     galho     história     churrasco     horizonte     baralho     hotel     

engenheiro     horror     embrulho     horta     desenho     chaminé

H h H hH h H hH h H h
H hH h

H h H h H h
36

A intenção dessa sequência 
de atividades é a de retomar 
as descobertas já realizadas 
pelos alunos anteriormente 
sobre os dígrafos formados 
com a letra H e sobre o 
emprego dessa letra no início 
das palavras. Diferentemente 
do inglês, essa letra não 
representa nenhum som 
quando está na posiçnao 
inicial das palavras. Essa 
diferença é a causa de alguns 
erros ortográficos dos alunos, 
que muitas vezes empregam 
o H para representar o som 
/R/.
Inicialmente os alunos devem 
separar as palavras que têm a 
letra H no início das que tem 
essa letra no meio da palavra. 
Depois, devem descobrir, ou 
relembrar a descoberta já 
feita de que essa letra nnao 
prepresenta nenhum som 
quando em posição inicial. 
retome cada um dos sons 
que os dígrafos representam 
e deixe que os alunos 
realizem as atividades de 
sistematização das próximas 
páginas individualmente ou 
em duplas.
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2 Forme uma dupla com um colega e releiam as palavras do grupo 1. Qual é o 
som que a letra H representa quando está no início de uma palavra? Escreva 
nas linhas abaixo o  que descobriram e depois compartilhem sua descoberta 
com a classe.

 

3 Pense em qual som essa letra representa no inglês e compare com sua 
descoberta. Fale para um colega o que você percebeu.

4 Agora, circule as consoantes que aparecem antes da letra H nas palavras do 
grupo 2. Escreva essas consoantes e quais sons elas representam quando 
estão junto com a letra H?

GRUPO 1           GRUPO 2
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5 Teste seus conhecimentos  sobre a letra H resolvendo  a cruzadinha:

C H O C O l a T E

H O M e m

C H I C L E t e

H O r a

T E L H a d O

N I N H O

1è

2è

3è

4è

5è

6è

1-Doce feito com cacau

2-Masculino de mulher

3-Goma de mascar

4-60 minutos

5-O que cobre as casas

7-Local onde os passarinhos 
põem os ovos

6 Agora você vai formar um grupo com mais dois colegas e juntos vão 
construir um jogo de Bingo. Siga as instruções abaixo para fazer seu jogo.

a) Escreva todas as palavras do exercício 1 em uma folha e depois recorte-as 
(você pode quadricular uma folha e escrever nos quadradinhos para que 
todos os recortes tenham o mesmo tamanho).

b) Dobre todas as palavras recortadas e coloque-as num saco de papel ou de 
plástico.

c) Use as 4 cartelas da pág. 39 para você e seus colegas jogarem. 

d) Escolham 8 palavras da tabela para escrever em cada cartela (2 que tenham 
a letra H no início da palavra e 6 com a letra H no meio da palavra).

e) Um dos colegas será o que vai sortear as palavras e ler. Quem tiver essa 
palavra deve marcá-la em sua cartela. Ganha quem preencher toda a cartela 
primeiro.

38

Antes de pedir que os 
alunos realizem a cruzadinha 
descubra, com a classe, 
cada uma das palavras da 
cruzadinha.
Leia as “dicas” e deixe que 
os alunos discutam cada uma 
e tentem descobrir a palavra 
que a responde.
Antes de pedir que um 
aluno responda, peça que, 
em pares, respondam para 
depois compartilharem com 
todos, depois, chame a 
atenção dos alunos para que 
escrevam corretamente os 
dígrafos.
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Bingo do H
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Nesta página há 4 cartelas o que 
possibilita ter 4 rodadas de jogos. 
Divida os alunos em duplase oriente 
para que cmpletem uma das tabelas 
com palavras escolhidas. 
Depois, distribua papeis cortados 

para que escrevam as palavras 
escolhidas, ou, você pode oferecer 
aos alunos uma página com todas 
as palavras digitadas, assim eles 
poderiam selecionar aquelas que 
escolheram em suas cartelas e iniciar 
o jogo.
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6 Para terminar, mostre que é fera e complete os espaços em branco com 
h, ch, lh ou nh. Depois, se divirta lendo uma das aventuras de Pedro 
Malasartes.

____ eiro também se paga?
Sempre  correndo  mundo,  Pedro  Malasarte  passou  pela  porta  de uma
______ os pedaria,  donde  vi______ a  o  _____ eiro  delicioso  de  um  assado. O nome 
da ______ ospedaria era “Ao Bom Cabrito”.

Como seu estômago estava dando horas, nosso  ____ herói entrou pela porta dos 
fundos e foi direto para a cozi______  a.
No espeto, dourando ao fogo, estava um lindo cabrito re______ eado, que seria 
servido daí a pouco ao Conde Carrasco e sua comitiva.
Percebendo que o petisco estava fora de seu alcance, Pedro Malasarte pediu 
licença e sentou-se ao lado do fogo, onde, além de se aquecer, podia sentir o 
delicioso ______ eiro do assado. Além disso, como trazia na sacola um belo pão 
que comprara  no  cami____o,  sempre  podia  comê-lo.  E  foi  o  que  tratou  
de  fazer,    mo____ ando os pedaci____ os no mo____o do assado.
Com aquele calorzi____ o e o cheiro gostoso que  entrava pela suas narinas,     
era só fe____ar os o____os que até parecia estar comendo o próprio cabrito do 
Conde Carrasco.
E ali ficou, quieti____o,  até  pegar  no  sono.  So____ou  com  banquetes  mag-
níficos. Estava sentado à cabeceira de uma grande mesa e trin____ava um belo 
cabrito assado. Depois comeu-o inteiri____o, com a maior satisfação.
Enquanto isso, o    ___ospedeiro levava o cabrito assado para a mesa, e todos – 
o Conde e sua comitiva – comiam e bebiam à vontade.
Quando ficaram satisfeitos e voltaram os restos para a cozinha, o ____ospedei-
ro sacudiu Pedro Malasarte.
— Como é que é? Você fica aí dormindo e não come?
— Muito obrigado, en______ i a barriga só com o ______ eiro 
daquele maravi ______ oso assado...
— Só com o______ eiro? – repetiu
E saiu da cozi___a para acertar suas contas com o Conde Carrasco. Este, po-
rém,  na ______ ora  de  pagar,  não  foi  muito  generoso  e  entregou  ao  dono 
da ______ ospedaria menos moedas do que ele esperava. E ai dele se desse um 
pio para reclamar! O Conde, que era muito mau, o deixaria pendurado em 

40

Uma sugestão para encaminhar esta 
ativiade seria a de o professor ler 
em voz alta, parando a cada palavra 
lacunada. Depois que concluir a 
atividade e todos os espaços em 
branco estiverem completos, leia 
novamente o texto, ajudando os 
alunos a compreendê-lo.
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uma viga pelo pescoço.
Por isso, engolindo sua decepção, o ______ ospedeiro tratou o Conde com muita 
distinção e acomodou todos da me______ or maneira para tirarem a sesta.
Mas  de  volta a cozi______ a, achou de descarregar sua raiva contra o pobre 
Pedro Malasarte.
Você aí - foi logo dizendo – com que então fica nesse calorzi______ o, en______ e 

a barriga com o ______ eiro do meu assado e pensa que não vai pagar nada por 
isso?

Pedro Malasarte ficou surpreendido.
— Ora veja – respondeu – Nunca pensei que se pagasse pelo ______ eiro da 
comida. Sempre paguei pela comida, mas pelo ______ eiro é a primeira vez.
— E o tempero que gastei para fazer o assado ______ eirar tão bem? – respon-
deu o ______ ospedeiro, carrancudo.
— Está bem, está bem – concordou Pedro Malasarte, abrindo a sacola.
Tirou uma moeda e perguntou ao ______ ospedeiro se o valor dela era suficiente  
para pagar pelo______ eiro do assado.
— É o bastante – respondeu este.
Então Pedro Malasarte bateu com a moeda sobre a mesa, fazendo-a retinir.
— Ouviu bem que lindo ruído faz esta moeda? – indagou ao ______ ospedeiro.
— Claro que ouvi! – replicou este – mas vamos logo com isso. Onde está o pa-
gamento?
— Não a______ a que já está muito bem pago? – respondeu Pedro Malasarte, 
guardando a moeda de novo na sacola.
— Pago? Como é que estou pago se você tornou a guardar a moeda? Está fi-
cando maluco?
— Não é nada disso – retrucou nosso herói – é que, para  pagar pelo
______ eiro da sua comida, basta o baru______ o que faz mi______ a moeda. Estamos 
quites?
O   ___ospedeiro abriu a boca para dizer alguma coisa, mas não encontrou    
nada para dizer, teve de rir.
Naquele  dia,  Pedro Malasarte  comeu  e  bebeu  de  graça,  pois  o  dono da
______ ospedaria ficou seu amigo.

TEIXEIRA, Sérgio Augusto. As aventuras de Pedro Malasarte. Rio de Janeiro:
 Tecnoprint. p. 76 –79.
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O Tempo Narrativo

Converse com seu professor e colegas e respondam:

1 O que a expressão “Era uma vez...” indica sobre a narrativa ?

2 Quanto tempo duraram os fatos narrados?

3 Copie algumas expressões e palavras que marcam a passagem do tempo no texto.

4 Que efeito a ausência dessas expressões causaria na narrativa?

Mais alguns contos populares

O texto a seguir foi escrito por um brasileiro e publicado em um encarte jor-
nalístico para crianças. Nesse projeto, crianças foram convidadas a se tornarem 
contadoras de histórias. Leia uma delas:

Reunião folclórica

Olá, gente! Vou logo lhes contar uma história de arrasar, essa história é 
de arrepiar!

Aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era moleque e soltava 
minha pipa ao vento. Foi assim…

Eu estava brincando, como sempre, quando minha pipa caiu como uma 
estrela cadente. Foi logo na floresta, a mais bonita. Entrei floresta adentro, 
não tinha mais saída, nem  sabia  mais de onde eu vinha. Comecei a sentir 
medo, logo me deu um desejo de sair daquele lugar.

Quando estava desesperado, ouvi um canto no ar, um canto bonito. 
Vi um bicho muito estranho, parecia um lobo, mas estava em duas patas 
conversando com alguém. Cheguei mais perto para ver quem era, subi logo 
no galho de uma árvore e comecei a ver: era o Lobisomem e a Iara. Tinha até 
o Saci Pererê, estavam numa prosa bonita de se ver, falavam sobre um tal de 
folclore, que ninguém mais queria saber, então ouvi o Lobisomem dizer:

 - Imaginem só! Ninguém mais acredita na minha história, que era 
de longe a mais bonita. Agora, eles querem saber só de videogame, 
esqueceram da sua própria cultura. É um tal de Halloween, perdemos nossa 
identidade. Tudo é importado!

Lembro-me de ter ouvido todos aplaudirem…

(página 54 do livro-lexto)
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Além de trabalhar elementos 
estruturantes da narrativa 
escrita, como o tempo, 
neste capítulo selecionamos 
textos marcados pelo tom 
de oralidade, ou seja de 
gêneros predominantemente 
orais . Os textos, “Reunião 
Folclórica” e a narrativa 
oral contada pela senhora 
paranaense sobre o Caipora, 
além de serem próximos 
dos contos populares, 
podem ajudar os alunos 
a perceberem a diferença 
entre contar um texto que 
sua origem na oralidade 
e contar um texto escrito. 
Os exercícios criados para 
esse capítulo buscam 
criar situações nas quais 
o aprendiz pode observar 
diferenças entre contar 
uma história na linguagem 
oral e escrita e para que 
adquira conhecimento 
sobre expressões que são 
tipicamente utilizadas na 
oralidade.
O texto “Reunião Folclórica” 
foi escrito por Igor Cardozo 
Martins e publicado em um 
encarte jornalístico para 
crianças.
Nesse projeto, crianças foram 
convidadas a se tornarem 
contadoras de histórias.
Acesse o link para o encarte 
do Estadinho. Você lerá 
outros textos criados por 
crianças que podem ser 
indicados para os alunos.
PEQUENOS CONTADORES 
- 14.janeiro.2013 15:12:28 
http://blogs.estadao.com.
br/estadinho/ category/
pequenos-contadores/ 
(acessado em 28 de fevereiro de 
2017) Sugerimos que aproveite a 
seção “O Tempo Narrativo” da 
página 54 do livrotexto.
Há alguns exercícios que podem 

ser discutidos oralmente.
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Vi a Iara e o Saci Pererê se queixando de que ninguém mais acreditava 
nem nas histórias da tia Nastácia. Começou uma grande discussão, até 
que o Saci se levantou, parecia uma ilusão, mas parecia que ele estava 
num furacão. Então, disse:

- Caros amigos, não sei o que fazer, ninguém mais acredita na gente!

Aí foi a vez da Iara. Ela parecia estar calma, com uma sutileza no ar, 
então, disse:

- Concordo com  o Saci, mas sei o que fazer: vamos deixar nossa marca 
para todos nos verem!

Quando estavam nisso, não me lembro quem, se foi o Bumba meu Boi ou 
o Curupira, só sei que, ao olharem para cima, logo me viram e me botaram 
para correr. Porém, o Curupira me alcançou e sem demora falou:

- Se você ouviu o que nós dissemos, precisa nos ajudar, vá por aí e solte 
esta história no ar!

Então, durante anos venho contando essa história, agora, é a parte 
de vocês. Ajudem também, espalhem por aí e, quem sabe, vocês vejam o 
Saci com sua turma, assim como sempre, na boca do povo com o rosto 
sorridente.

(Por Igor Cardozo Martins, 12 anos, São Paulo, SP)
Publicado em Estadinho PEQUENOS CONTADORES - 14.janeiro.2013 15:12:28

http://blogs.estadao.com.br/estadinho/category/pequenos-contadores/ 
(acessado em 28 de fevereiro de 2017)

1 Formem grupos e digam para seus colegas o que entenderam sobre esse 
conto. Utilizem as seguintes questões para essa conversa:

• Quem são as personagens dessa história?

• Que conflito foi vivido entre o narrador e as outras personagens?

• Como é o local em que se passou a história?

• Quando ela aconteceu?

• Que situações absurdas e/ou engraçadas aconteceram?

• Como foi o desfecho?

2 Junto com  seus colegas, leia o conto em voz alta.
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3 Ao utilizar a língua, 
vamos adaptando o que 
falamos ou escrevemos 
à situação e ao nível 
de intimidade de que 
temos com quem se 
fala. Às vezes, quando 
escrevemos histórias, 
podemos incluir 
expressões e palavras 
que dão ao texto um 
tom mais parecido ao de 
uma conversa com um amigo. Busque no conto “Reunião Folclórica” alguns 
palavras ou expressões que indicam marcas de um contar mais informal, 
próximo da forma como falamos quando conversamos com um amigo.

4 No conto popular, a história contada geralmente não indica com exatidão 
quando ela aconteceu. Compare as passagens a seguir extraídas dos dois 
textos, “O marido da Mãe-d´Água” e “Reunião Folclórica”.  Circule, nos 
trechos abaixo as palavras ou expressões que mostram uma passagem 
imprecisa do tempo.

“(...) Era uma vez um moço pescador muito destemido e bom 
que lutava com as maiores dificuldades para viver. Ultimamente 
o vento mudara e quase não havia peixe. Passava horas e horas 
na praia, com a pindaíba na mão e os peixes fugiam dele como 
o Diabo da cruz. O rapaz estava mesmo desanimado e dormia 
com fome, mas das vezes.”

Como é a casa
onde você mora?

Ela é bem grande, mas
não tem um quintal e
mora muita gente.

44

Discuta com os alunos algumas 
expressões que são típicas 
da oralidade, que podem ser 
empregadas em situações menos 
formais como conversas entre 
amigos e pares.
Nossa intenção é a de apresentar 

aos alunos essas expressões e ajudá-
los a identificar as situações em que 
podem e devem ser empregadas.
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“Olá, gente! Vou logo lhes contar uma história de arrasar, essa história é 
de arrepiar!

Aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era moleque e soltava 
minha pipa ao vento. Foi assim…”

5 Você leu um conto sobre a Mãe-d’Água, uma personagem do folclore 
brasileiro. Agora, junto 
com seu professor e 
colegas vão ouvir uma 
história contada por uma 
senhora, que vive no Brasil, 
no estado do Paraná. Essa 
história fala sobre outro 
personagem do folclore, 
o Caipora, ela ouviu de 
seu pai há muito tempo. 
Acesse o endereço abaixo e 
ouça essa história.

6 O professor formará grupos para que você e seus colegas contem um para 
os outros o que entenderam sobre a história que Vó Marina nos contou. 
Utilizem as seguintes questões para a discussão:

• Quem são as personagens dessa história?

• Que conflito aconteceu?

• Como é o local em que se passou a história?

• Que situações absurdas aconteceram?

• Como foi o desfecho?  

http://www.museudapessoa.net/pt/conteudo/video/caipora-102477 LÍ
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Antes de apresentar essa gravação 
aos alunos, escute-a com atenção, 
buscando
identificar as possíveis dificuldades 
que seus alunos possam ter em 
interpretar a fala da senhora.
Se tiver tempo e julgar pertinete, 
ouça com os alunos outras gravações 
disponíveis nesse site, principalmente 
selecionando diferente variante 
linguística.
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http://blogs.estadao.com.br/estadinho/category/pequenos-contadores/

7 Ouça a história da Vó Marina novamente. Agora você vai observar e registrar 
que palavras ela utiliza para engatar um acontecimento ao outro, ou marcar 
a história em um tom de conversa. Por exemplo, a Vó Marina, para checar 
a atenção de seu ouvinte, repete várias vezes a pergunta “Não é?” ou sua 
forma contraída “Né?”. Preste atenção e marque quantas vezes ela utiliza:

Né?

Aí

Quando

Você está interessado em ler outras histórias contadas 
por crianças e publicadas no jornal? Acesse o link abaixo e 
prepare sua entonação para ler muitas histórias! 

Produção de texto

Caros alunos, todos os dias nos deparamos com diferentes textos, alguns 
utilizam palavras, outros imagens: podem ser escritos, falados, desenhados, en-
fim, construídos de diversas formas. Nesse capítulo, propomos que você e seus 
colegas produzam textos orais e transformem-se em contadores de histórias! 
Você leu o conto criado pelo menino brasileiro publicado em um jornal e ou-
viu a história contada por Vó Marina. Você percebeu como esses textos trazem 
certas marcas e expressões que produzem um tom de conversa para a história. 
Agora, será a sua vez!

(página 58 do livro-lexto)

Você já viveu um episódio muito engraçado ou no qual você enfrentou 
um perigo ou ainda no qual houve algum mal entendido? Quando ele acon-
teceu você se sentiu muito empolgado e quis contar para alguém? Convi-
damos você a contar essa história para seu professor e colegas. Organize 
sua história para que ela seja interessante, use entonação e se prepare para 
empolgar os ouvintes!

46

A proposta aqui é a de que 
os alunos transformem-se em 
contadores de histórias. É 
importante para, para isso, que se 
tornem familiares das histórias orais 
de forma que as compreendam 
e as produzam. O projeto está 
organizado a partir do cumprimento 
de pequenas tarefas que os ajudarão 
na criação dos seus textos.
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Planejamento e elaboração do texto

1 Utilize as perguntas do quadro abaixo para preparar a história que você vai 
contar.
 

Quem são as personagens da sua 
história?

Qual o conflito vivido por essas 
personagens?

Qual foi a solução?

Como era o local?

Quando aconteceu?

Que situações absurdas ou 
engraçadas aconteceram?

Como sua história terminou?

Ao contar histórias em uma situação informal, quando se tem intimidade com 
quem se fala, os narradores utilizam alguns recursos como a repetição, exageram 
nas características da aventura e ligam os acontecimentos com expressões como 

“daí”, “né”, “aí”,  “então” etc. 

2 Você conhece alguma outra expressão para ligar os acontecimentos em uma 
história contada oralmente? Fale para um colega.

3 Planeje seu texto a partir das ideias que você registrou na tabela do exercício. 
Lembre-se de que por ser um relato de uma história que você vai compartilhar 
informalmente com seus amigos da sala, você deverá utilizar uma linguagem 
mais informal.

(página 59 do livro-lexto)
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     A proposta aqui é a de que 
os alunos transformem-se 
em contadores de histórias. 
É importante para, para 
isso, se tornem familiares de 
histórias orais para que as 
compreendam e produzam.
O projeto de produção oral 
de contos e/ou relatos orais 
está organizado a partir do 
cumprimento de pequenas 
tarefas que os ajudarão na 
criação dos seus textos. Os 
alunos devem preencher 
este quadro, o que os guiará 
na criação de seus textos. 
Ao preencher as lacunas 
do quadro, trabalharão 
com elementos de coesão 
e tomarão consciência de 
algumas diferenças entre a 
linguagem oral e a escrita.
Guie seus alunos durante 
o processo de construção 
da narrativa a partir das 
discussões propostas caderno.
 O professor deve relembrar 
os alunos quanto aos aspectos 
gramaticais já trabalhados 
nesse capítulo, de forma a 
sensibilizar os alunos a utilizá-
los. Na página 83 livro-texto há 
dicas que podem ser utilizadas para a 
organização do relato.
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4 Depois que você já tiver sua história pronta, compartilhe-a com um colega e 
ouça seus comentários. Seu colega deve comentar se entendeu:

• Qual o conflito da história.
• Quem participa dela.
• Quando a história aconteceu.
• Como o conflito foi resolvido.
• Que sugestão o colega teria para a sua história.

Hora de contar histórias!
O professor organizará um evento para que todas as histórias sejam ouvidas.  

Hoje é o dia da apresentação!  Você pode convidar sua família e outros colegas.

Siga as dicas abaixo e boa apresentação:

Antes da apresentação, ensaie seu relato.

Preste atenção à velocidade de sua fala, à entonação e ao volume da   
 sua voz.

Se possível, grave seu relato e ouça depois, procurando verificar o que  
 pode ser melhorado. Caso não seja viável realizar a gravação, peça a   
 um amigo ou familiar que escute seu relato.

Lembre-se de que os fatos contados por seus colegas, alegres ou tristes,  
 sérios ou divertidos, precisam ser respeitados por todos. 

Ouça com muita atenção quando o colega estiver falando, mantendo  
 um postura de respeito em relação àquilo que ele diz.

48

O professor pode organizar um 
evento para que todas as histórias 
sejam ouvidas e convidar famílias 
ou colegas de outras classes para 
ouvirem os relatos. Outra sugestão 
de atividade para o grupo de alunos 
seria contar as histórias criadas 
entonação para as séries menores.
Leia as dicas com os alunos e 

organize um ensaio, no qual todos 
possam apresentar seus relatos, 
ouvir as críticas e sugestões de seus 
colegas, antes do evento.

 Níveis de proficiência e conteúdos a serem trabalhados neste capítulo:
Interpersonal comunication – Intermediate Mid toward Intermediate High I can ask and answer questions related 
to subjects such as geography, history, art, music, math, science, language, or literature.
I can start, maintain, and end a conversation on a variety of familiar topics.
I can ask for information, details, and explanations during a conversation.
I can exchange information about subjects of special interest to me. I can talk about artists from other countries. I 
can talk about historical events. I can talk about a mathematics, technology, or science project.
I can use my language to do a task that requires multiple steps.
Inperpretive Reading - Intermediate High toward Advanced Low
I can understand the main idea of and a few supporting facts about famous people and historic events.
I can read a short summary of a historical figure’s accomplishments.
I can understand the main idea and a few supporting facts
about a scientific discovery from a summarized description.
I can sometimes follow short, written instructions when supported by visuals.
I can read texts that compare and contrast information.
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Capítulo 3
História em quadrinhos

1 Qual é o tema da História em quadrinhos que você leu?

2 Observe as falas das personagens que aparecem dentro dos balões. 
Reproduza as falas do primeiro quadrinho. Lembre-se de colocar a 
pontuação que indica o diálogo em um texto em língua portuguesa.

3 Uma personagem pode ser identificada por diferentes características.

a) Descreva Xaxado ou Zé Pequeno. Considere os detalhes físicos, suas 
fisionomias e o modo como eles se vestem.

b) Observe como os quadrinhos representam as atitudes de Xaxado e Zé 
Pequeno. O que eles sugerem sobre seu comportamento?

ANTES DA LEITURA 

 páginas  84 e 85 do livro-texto

ESTUDO DO TEXTO
 (página 87 e 88 do livro-texto)
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 Presentational writing – Intermediate Low toward Intermediate Mid
I can write a simple summary about something I have learned.
I can write a series of steps needed to complete a task, such as for an experiment.
I can write a simple summary about an assignment or task that I have been asked to do.
I can document the series of steps needed to complete a task or project.
I can write a brief summary of the plot of a movie or an episode of a TV show.

Presentational speaking – Intermediate Low toward Intermediate High
I can express my preferences on topics of interest.
I can give a presentation about a movie or television show that I like.
I can give a presentation about a famous athlet e, celebrity, or historical figure.
I can present ideas about something I have learned, such as a historical event, a famous person, or a
current environmental issue.
I can explain a series of steps needed to complete a task or experiment.
I can make a presentation on something I have learned or researched.
I can give a short presentation on a current event.
I can present about a topic from an academic subject, such as science, math, art, etc.

 Presentational writing –
Intermediate Low toward
Intermediate Mid
I can write a simple summary 

about something I have learned.
I can write a series of steps 

needed to complete a task, such 
as for an experiment.
I can write a simple summary 

about an assignment or task that 
I have been asked to do.
I can document the series of 

steps needed to complete a 
task or project.
I can write a brief summary 

of the plot of a movie or an 
episode of a TV show.

Presentational speaking –
Intermediate Low toward
Intermediate High
I can express my preferences on 

topics of interest.
I can give a presentation about 

a movie or television show that 
I like.
I can give a presentation about 

a famous athlele, celebrity, or 
historical figure.
I can present ideas about 

something I have learned, 
such as a historical event, a 
famous person, or a current 
environmental issue.
I can explain a series of steps 

needed to complete a task or 
experiment.
I can make a presentation on 

something I have learned or 
researched.
I can give a short presentation 

on a current event.
I can present about a topic
from an academic subject,
such as science, math, art, etc.

Conteúdos gramaticais:
Neste capítulo abordaremos 

os seguintes conteúdos 
gramaticais e ortográficos:
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4 Observe a sequência de quadrinhos na história de Zé Pequeno.

a) No primeiro quadrinho do texto, o diálogo entre Xaxado e Zé Pequeno 
cria algumas expectativas no leitor. O que você pensou que aconteceria na 
história depois de ler apenas esse quadrinho? Fale para um colega.

b) Crie o diálogo que teria acontecido caso a história continuasse da forma 
como você pensou.

5 Na história que você leu, o autor mantém o suspense (pois até o final não 
sabemos qual será o desfecho do diálogo entre Xaxado e Zé Pequeno) e o 
humor (o final é engraçado).

a) Qual acontecimento é revelado ao leitor no fim da história?

b) Por que esse acontecimento é humorístico?

50

 Sugestões para trabalhar a 
leitura do trecho do livro-texto 
em sala de aula
Antes de iniciar a leitura 
mediada do texto, sugerimos 
que o professor:
 •Situe a história para preparar 

a leitura lendo o quadro 
explicativo sobre a história 
em quadrinho e seu autor.

•Compartilhe com os alunos 
sobre as histórias em 
quadrinhos que você lia em 
sua infância. O professor 
pode pesquisar na internet 
e mostrar a capa de alguma 
das revistinhas para eles.

•Converse com seus alunos 
sobre seus personagens 
favoritos.

•Produza, com os alunos, um 
painel com as imagens das 
capas das revistas mais lidas 
pela turma.

•Procure fazer comparações 
entre histórias de diferentes 
culturas. Nesse capítulo, 
selecionamos uma “banda 
larga” (histórias em 
quadrinhos) de Portugal e a 
personagem Tintim, criada 
pelo artista francês, Hergé, 
será o tema da produção de 
textos.

•O uso do website de bandas 
largas de Portugal tem o 
intuito de valorizar a ideia de 
que a língua portuguesa tem 
variantes e que a produção 
artística fruto dessa 
variedade geográfica é uma 
das suas riquezas.

•Produza um painel grande 
com o vocabulário dos 
textos e deixe-o exposto na 
sala.

Acreditamos ser importante 
que o professor visite o website 
português e mostre que em 
Portugal essas histórias são 
chamadas de banda larga.

 A questão 1 da página 49 foi elaborada para que os alunos trabalhem na oralidade e 
na escrita a compreensão e a capacidade de síntese em língua portuguesa.
O exercício 2, da mesma página possibilita que o professor relembre os alunos de 
que, nas histórias em quadrinho, usa-se diferentes tipos de balões para a indicação de 
fala, pensamento, etc. O professor pode ainda dar exemplos de que, na transcrição 
do texto, a fala em língua portuguesa é indicada por travessão.
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A relação entre o texto e a imagem

Faça os exercícios de 1 a 4 com seu professor.

5 Nesta história da Magali, de Maurício de Sousa, podemos observar que os 
três quadrinhos utilizam apenas imagens, sem recorrer às palavras.

a) Observe o primeiro quadrinho e responda: O que Magali parece sentir?

b) Que recursos no primeiro quadrinho foram utilizados para expressar o que 
Magali está sentindo?

c) Agora, transforme a história em quadrinhos da Magali em um texto escrito.

(página 89 do livro-lexto)
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 A questão 4, da página 50 foi
elaborada para que os alunos
desenvolvam sua capacidade 
de compreensão e de criação 
em língua portuguesa, tanto 
na oralidade quanto na língua 
escrita.
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A linguagem do texto

1 Observe as falas das personagens Zé Pequeno e Xaxado na história em 
quadrinhos que você leu. 

a) Que tipo de linguagem Zé Pequeno e Xaxado utilizam?

b) Esse tipo de linguagem é adequado às personagens e à situação em que elas 
se encontram? Justifique sua resposta.

2 Entre as marcas da linguagem informal está o uso de interjeições e de 
palavras e expressões que indicam emoções e sentimentos. Observe a 
história de Zé Pequeno e Xaxado. Encontre essas expressões e escreva o que 
elas indicam.

3 Observe como o diálogo entre Zé Pequeno e Xaxado 
se constrói como um jogo: eles perguntam, 
respondem, afirmam, negam e se espantam, 
alternadamente, interagindo um com o outro. 
Reproduza o diálogo entre Zé Pequeno e Xaxado 
em voz alta, formando dupla com um colega de 
classe.

(página 90 e 91 do livro-lexto)

Interjeição Expressão Significado

52

 Converse com os alunos 
sobre os diferentes registros 
da língua que vão do menos 
formal ao mais formal.
Ajude-os a perceber que 
nos quadrinhos que leram, o 
autor usou um registro menos 
formal, para transcrever 
a conversa entre os 
personagens. O importante 
é que os alunospercebam 
que não há acerto ou erro 
e simm diferentes registros 
e diferentes situações em 
que se pode emprega-los. 
A competência linguística 
consiste em saber escolher 
o registro adequado para 
as diferentes situações de 
comunicação.
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Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Quais são as suas histórias e perso-
nagens favoritas? Você já conhece a Turma da Mônica, histórias criadas por Mau-
rício de Sousa e que fazem parte do repertório de milhares de falantes da língua 
portuguesa. Nos países de língua portuguesa há vários artistas que produzem 
histórias em quadrinho ou bandas desenhadas, como são chamadas essas histó-
rias em Portugal. Nesse capítulo, convidamos você e seus colegas a produzirem a 
continuação de uma história em quadrinho.

No website indicado a seguir, há várias tirinhas que tratam sobre questões que 
crianças e jovens vivem atualmente nas escolas e em sua vida virtual.

Saiba mais sobre as Histórias em Quadrinhos

http://www.seguranet.pt/pt/tiras-bd-seguranet

Banda desenhada

Prancha

Tira

Balão de fala

O que no Brasil é conhecido como 
história em quadrinhos, em Portugal é 

chamado de banda desenhada.
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 Caro professor, acreditamos 
ser de extrema importância 
que os alunos conheçam 
a diversidade linguística e 
cultural da língua portuguesa. 
Como uma língua utilizada 
em regiões diferentes do 
planeta, ela contém uma 
riqueza de falares, de sotaques 
e de culturas. Acreditamos 
ser fundamental para nossos 
alunos conhecerem e 
entenderem essa pluralidade.
O website indicado foi criado 
por um artista português 
que faz bandas largas para 
crianças.
Há várias histórias que 
convidam à discussão sobre 
questões pertinentes ao 
universo dos alunos, como o 
uso seguro das mídias sociais 
e sobre a interferência da 
internet na vida das famílias 
nos dias atuais. Vale a pena 
conferir e visitar a página com 
os alunos.
Navegue pelo website e 
escolha algumas histórias, 
algumas das tirinhas que 
podem ser lidas em sala com 
os alunos são
“Sentido crítico”, 
“Telemóveis”, “Etiqueta nos 
jogos online” e “Pirataria”, 
todas compostas por Nelson 
Martins.
http://www.seguranet.pt/pt/ 
tiras-bd-seguranet
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PENSANDO SOBRE A LÍNGUA
Você já aprendeu que  os adjetivos e os substantivos devem sempre concor-

dar em uma frase. Por exemplo, se o substantivo for masculino, o adjetivo que o 
acompanha quase sempre é masculino também.

Releia o poema ‘O elefantinho’ de Vinicius de Moraes que está em seu 
livro-texto, na página 101.

1 Observe:

Onde vais, elefantinho
[…]
Assim tão desconsolado?

2 Veja como a primeira linha da tabela abaixo foi preenchida e depois, 
complete os espaços em branco. Mas, não se esqueça de concordar o 
substantivo com o adjetivo e o artigo.

Artigo Substantivo Adjetivo

o elefantinho (masculino) desconsolado (masculino)

o

gata

a assustada

cavalo

molhado

54

Neste capítulo os alunos 
vão rever a concordância 
nominal (gênero e número), já 
estada em séries anteriores. 
Leia com os alunos em voz 
alta o poema da página 101 
e destaque os versos que 
foram transcritos no exercício 
1. Proponha uma brincadeira 
na qual você troca o animal 
(ora no feminino, ora no 
masculino) e pedindo que 
eles escolham um adjetivo 
que concorde com o novo 
animal.
Agrupe os alunos em duplas 
e peça que façam o exercício 
2. Depois, deixe que as 
duplas compartilhem suas 
respostas. Peça aos alunos 
que avaliem as respostas dos 
colegas, dizendo se estão 
corretas ou não.
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3 Leia agora a quadrinha abaixo  

a) observe também a concordância nos versos destacados desta quadrinha. 

As estrelas nascem no céu

Os peixes nascem no mar

Eu nasci aqui neste mundo

Somente para te amar!

b) Agora, complete os espaços fazendo as mudanças necessárias.

__________estrela _________________________ no céu 

__________ peixe ________________________ no mar

Nós  ____________________________ aqui neste mundo
Somente para te amar!

4 Releia o poema de Arnaldo 
Antunes que está na página 98 do 
seu livro-texto. 

a) Você vai escolher 3 palavras da 
primeira coluna (substantivos) 
e três palavras da segunda 
coluna (verbos) e construir um 
parágrafo . Mas, fique atento 
à concordância em suas frases 
(masculino-feminino, singular-
plural).
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Para completar o exercício 
3 os alunos devem aplicar 
não apenas as regras de 
concordância nominal, como 
também a concordância verbal. 
Seria interessante deixar que 
realizassem individualmente o 
exercício, que poderia servir 
como avaliação. 

Antes dos alunos construírem o 
parágrafo solicitado no exercício 
4, leia o poema de Arnaldo 
Antunes no livro-texto e oriente 
os alunos a produzir um parágrafo 
que tenha elementos de ligação 
entre as frases. As palavras do 
poema se relacionam sendo que 
os verbos referem-se ao ato de 
ver e os substantivos a aquilo que 
pode ser visto. Ajude os alunos a 
perceberem essa relação.
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Vá para a página 110 do seu livro-texto e 
aprenda mais sobre o plural dos substantivos.

5 Pela sequência dos substantivos abaixo, é possível dizer que se trata de um 
personagem masculino ou feminino? Justifique sua resposta.

a) Agora, transforme a sequência de ações destacadas neste exercício para 
construir um pequeno relato sobre o dia a dia deste personagem. Depois 
que escrever, leia para um colega e escute a leitura que ele fará. Mas, 
cuidado com a concordância!

“escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, 
gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha.”

56

O exercício desta página é 
uma adaptação do exercício 8 
da página 100 do livro-texto. 
Escolhemos a sequência de 
ações que caracteriza a ação 
cotidiana de um personagem 
masculino adulto (barbear-se 
e banhar-se). Ajude os alunos 
a perceber essa sequência e 
a inferir que se trata de um 
personagem masculino.
Depois, estimule os alunos 
a falar como poderia ser 
esse relato sobre esse 
personagem antes de propor 
que eles escrevam. Após 
essa conversa, peça que cada 
aluno escreva individualmente 
seu relato, depois deixe que 
compartilhem seus relatos 
em duplas e escolha alguns 
voluntários para lerem em voz 
alta.
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Os sons e as letras do português

Com R ou RR?  

Leia os trava-línguas mas, cuidado para não tropeçar.

A aranha arranha a rã  A ratinha com coroa de rainha 
A rã arranha a aranha  E o rato com coroa de rei 
Nem a aranha arranha a rã.  Não passam nem um dia sem roer. 
Nem a rã arranha a aranha.

1 Qual é a letra que se repete nos dois trava-línguas? _____________________

2 Forme uma dupla com um colega e separem as palavras abaixo em dois 
grupos, considerando a posição que a letra r ocupa na palavra. 

Letra r no início da palavra Letra r no meio da palavra

vampiro       rodovia       morro       enrola       resumo
rainha       pirata       carro       ritmo       serra

enriquece       escorrega        rouco       receita       derrota
orelha       raspa       resposta       correio       honra

rocha       cérebro       berro       enrugado       enrosca
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 Neste capítulo trabalharemos os 
sons representados pela letra R. 
Essa letra pode representar o som 
/r/ (r
”fraco”) ou o som /R/ (r “forte”).
Ao separar as palavras de acordo 
com a posição que a letra R ocupa 
nas palavras, os alunos devem 
perceber que na posição inicial 
das palavras essa letra sempre 
representa o som /R/(forte), e que 
o dígrafo rr nunca aparece nessa 
posição.

Analise depois os sons 
representados pela letra R no 
meio da palavra e as descubra 
com os alunos as regularidades 
contextuais, ou seja aquelas 
determinadas pela posição em 
que o som ocupa na palavra. Se 
estiver entre duas vogais e o som 
for “forte”, deve-se usar o dígrafo 
rr, (carro)se esse som estiver 
entre uma consoante e uma 
vogal, usamos a letra r (enrosca). 
Para representar o som “fraco”, 
sempre usamos a letra r.
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3 Você deve ter percebido que no meio da palavra podemos encontrar RR e 
r. Junto com seu colega, analisem todas as palavras e identifiquem quais 
sons a letra está representando. Escreva abaixo suas descobertas e depois 
compartilhe-as com a classe.

4 Complete os espaços em branco no parágrafo abaixo e tenha a regra para 
escrever certo palavras que tenham r ou rr.

5 Que tal mostrar que entendeu a regra, jogando o “Jogo da Loteria” com um 
colega. Siga as instruções e joguem para ver quem acerta mais. Uma dica: 
Mesmo que você não saiba o significado das palavras, preste atenção na 
posição da letra r na palavra, isso pode ajudá-lo a decidir.

a) Forme uma dupla com um colega com quem você ainda não tenha 
trabalhado.

b) Abram o livro na próxima página, onde está a tabela da Loteria do R. Sua 
missão será marcar se a palavra deve ser escrita com r ou rr.

c) A dupla começa junto e quem terminar primeiro dá um sinal para que o 
outro jogador pare de completar sua tabela. Vocês podem também marcar 
um tempo para que os dois jogadores terminem a marcação.

d) Uma outra forma de jogar este jogo é com o professor falando cada uma 
das palavras e os jogadores escolhendo a resposta juntos.

e) Depois que todas as duplas terminarem, seu professor dará as respostas e 
aquele que tiver mais acerto vence o jogo.

No início das palavras a letra r sempre representa o som _________. 
No meio das palavras, para representar o som _________, usamos r esta 
letra estiver entre uma _________ e uma _________ como por exemplo, 
_________, e usamos rr quando estiver entre duas _________como por 
exemplo, _________.

No meio da palavra, para representar o som _________, usamos r,  quan-
do esse som estiver entre duas _________como por exemplo, _________.
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O exercício 4 sintetiza as 
regularidades descobertas. 
Complete o quadro 
coletivamente e retome os 
padrões descobertos pelos 
alunos.
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LOTERIA DO R 
PALAVRA R RR

1. Chu_____asco

2. Ma_____ido

3. De_____eter

4. Enga_____afamento

5. En_____ugado

6. Fa_____inha

7. Ga_____a

8. En_____iquecer

9. Có_____ego

10. Dinossau_____o

11. Culiná_____ia

12. Crate_____a

13. En_____oscado

14. Ba_____ulho

15. Soco_____er

16. Ga_____agem

17. Sa_____ampo

18. En_____edo

19. Ba_____anco

20. Pontei_____o

21. Fe_____amenta

22. Inte_____ogatório

23. En_____ascada

24. A_____emesso

25. Á_____ido

26. En_____aizar
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 Forme as duplas, explique 
as regras do jogo e deixe que 
os alunos joguem. Uma boa 
estratégia seria a do professor 
falar as palavras, pedir que os 
alunos se atentem para o som 
ouvido e completem com r ou rr. 
Depois, na correção, chame os 
alunos justificarem suas escolhas.
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Para entender o texto

Você conhece o personagem 
Tintim e seu cachorro Milu? No seu 
livro-texto, na página 102, há um 
quadro que explica um pouco sobre 
o cartunista Hergé, o criador das 
histórias de Tintim. Leia o quadro e, 
em seguida, leia o trecho da história 
“A Estrela Misteriosa”. 

Depois de ler o trecho da História em quadrinhos “ A estrela misteriosa”, 
converse com seu professor e colegas e respondam oralmente às perguntas a 
seguir:

1 Nos quadrinhos, podemos observar algumas características de Tintim e Milu. 
Descreva os aspectos físicos e o jeito de ser das duas personagens.

2 Qual acontecimento desperta a atenção de Tintim?

3 A história pode ser dividida em três sequências de ações. Indique quais são 
essas ações e em que espaços elas se desenrolam.

4 Quando Tintim pergunta a Milu se ele está vendo 
a estrela, o cachorrinho diz: “Qual delas?”. A 
que Milu está se referindo?

5 O autor dos quadrinhos 
utiliza recursos gráficos para 
expressar o que as personagens 
sentem. Cite dois desses recursos 
empregados nos quadrinhos e explique 
o que eles representam.

(página 104 do livro-lexto)
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 Recursos para trabalhar “As 
aventuras de Tintim”:
Professor, na página 102 do 

livro-texto, há um quadro 
que explica um pouco sobre 
o cartunista Hergé e seu 
personagem mais famoso, 
Tintim. Para saber mais, você 
pode visitar a página a seguir: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/
As_Aventuras_de_Tintim 

Há uma página no Youtube que 
compilou uma seleção de “As 
aventuras de Tintim”, na versão 
em desenho animado e em 
português.
https://www.youtube.com/
watch?v=U9T2XvMAfAo 

Há ainda no Youtube uma 
versão dublada em língua 
portuguesa do filme “As 
aventuras de Tintim”, lançado 
em 2012 e dirigido por Steven 
Spielberg. https://www.youtube.
com/ watch?v=dR_H1SbUQLg

 Esses exercícios visam à criação de oportunidades para que os alunos 
desenvolvam as habilidades oral, escrita e de negociação de sentido. Além disso, 
eles ainda podem ser utilizados para contextualizar o aluno e prepará-lo para a 
proposta de produção de texto, que será criar uma continuação para a aventura 
de Tintim.
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O texto e o leitor

1 Na história de Tintim aparecem vários elementos de suspense que buscam 
prender a atenção do leitor.

a) Que efeito as palavras do título provocam no leitor?

b) Reproduza as falas de Tintim que indicam a presença de um acontecimento 
misterioso e seu desejo de descobrir o mistério.

c) A última imagem da sequência mostra uma silhueta. O que ela representa?

d) Qual a função dessa imagem nessa história?

2 A história se passa à noite. Que relação pode ser feita entre o horário em 
que se passa a ação e o mistério apresentado na história?

3 O leitor da história de Tintim torce para que ele descubra o mistério da 
estrela, mas sabe que ele vai enfrentar muitos obstáculos. Que fato mostra 
que Tintim terá que enfrentar problemas para descobrir o mistério?

(página 104 e 105 do livro-lexto)
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4 O que você imagina que estaria causando o calor intenso?

5 Imagine qual será o segredo da estrela e qual a relação dele com o calor 
intenso.

Produção de Texto
Agora, você será o criador de uma história em quadrinho.

Planejamento e elaboração do texto 

Seu desafio será criar uma continuação 
para a aventura da história de Tintim. Por que 
está fazendo calor? Por que a estrela aumen-
tou de tamanho? Será que haverá alguma 
relação entre esses fatos? Como continuará a 
história e como será seu fim?

1 Planeje seu texto a partir das seguintes 
orientações.

• O que está causando os efeitos extraordinários observados por Tintim?

• Como Tintim e Milu vão descobrir a causa desses eventos?

• Em que lugares essa história vai se desenrolar?

• Como Tintim e Milu vão solucionar os problemas?

• Que outros personagens você criará para essa história?

• Como será o desfecho da história?

• Que recursos visuais você vai utilizar para expressar os sentimentos de     
 medo, angústia, surpresa, ou felicidade das personagens?

• Que recursos linguísticos, como onomatopeias e pontuação, você vai utilizar  
 para expressar os sentimentos das personagens?

62

 As perguntas desta página
podem ser discutidas 
oralmente e têm a função 
de ajudar, gradualmente, na 
criação do texto. Encoraje 
os alunos para que usem 
diferentes estratégias como 
desenho ou colagem, ou 
procurem algum website 
que os ajudem a criar seus 
textos. Eles podem ainda 
fazer as personagens de 
modo esquemático, com 
figuras geométricas ou 
com colagens. As histórias 
podem ser primeiramente 
organizadas em folhas 
avulsas, mas há um espaço 
para a produção esquemática 
de um rascunho na página 63.

62



Caderno de atividades - Livro do Professor Caderno de atividades - Livro do Professor

2 Divida a história em partes, decidindo o que ficará em cada quadrinho. Faça 
um rascunho do seu projeto aqui:
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1 Em dupla, compartilhe seu projeto com um amigo, explicando oralmente 
como você pretende dar continuação à história de Tintim. Escute também 
o que seu colega planejou. Vocês têm alguma ideia que poderia melhorar a 
história do outro? Se sim, compartilhem.

Para criar sua história em quadrinhos, você pode usar diferentes estratégias 
como desenhar, utilizar recursos como colagem, ou procurar algum website 
que o ajude a criar seu texto. Você pode fazer as personagens de modo esque-
mático, com figuras geométricas ou com colagens. As histórias podem ser pri-
meiramente organizadas em folhas avulsas e depois reorganizadas em um livro 
artesanal. Juntamente com seu professor, prepare uma exposição em sua escola 
sobre as histórias em quadrinhos produzidas por você e seus colegas.

Avaliação e reescrita do texto 

1 Para avaliar a sua produção de texto, observe os aspectos a seguir.

Você conseguiu dar sequência à aventura como se fosse uma histó-
ria de mistério?

SIM NÃO

O mistério foi solucionado de um modo convincente para o leitor?

Foram usados recursos gráficos para enfatizar as emoções e os mo-
vimentos das personagens?
Foram utilizados recursos de pontuação e onomatopeias para dar 
ênfase às falas e emoções das personagens?
Você observou que nos diálogos o tom da conversa deve variar en-
tre informal e formal, dependendo de com quem Tintim está con-
versando?

2 Após avaliar sua história, faça as alterações necessárias para melhorar seu 
texto.

3 Quando os textos da sala ficarem prontos, prepare, juntamente com seu 
professor, uma exposição das histórias para que os outros alunos da escola 
possam ler os quadrinhos que sua sala criou.

4 Depois de observar as histórias de seus colegas, escolha três delas e dê sua 
opinião sobre elas aos autores.

(página 107 do livro-lexto)
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 Nesta página, há várias
oportunidades para a
discussão oral entre alunos
durante o processo de
revisão e edição dos textos
produzidos. Ao final, as
histórias podem ser
organizadas em um livro
artesanal. Juntamente com
os alunos, preparem uma
exposição em sua escola
sobre as histórias em
quadrinhos
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1 Qual o principal fato que a notícia relata?

2 A experiência apresentada no texto é considerada uma boa notícia pra o 
Dia Mundial do Meio Ambiente. Cite duas situações apresentadas no texto 
que justifiquem essa afirmação. Não se esqueça de escrever quem fez essa 
citação.

1ª citação:

2ª citação:

Capítulo 4
Notícia

ANTES DA LEITURA 

 páginas  120 e 121 do livro-texto

ESTUDO DO TEXTO
 (página 121 do livro-texto)
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 Possíveis “Eu posso declarações” 
(“NCSSFL-ACTFL Cando 
Statements”) a serem alcançados 
nos trabalhos com as atividades 
propostas neste capítulo: 
Interpersonal comunication –
Intermediate High toward 
Advanced Low
I can ask and answer questions 
related to subjects such as 
geography, history, art, music, 
math, science, language, or 
literature.
I can start, maintain, and end 
a conversation on a variety of 
familiar
topics.
I can ask for information, details, 
and explanations during a 
conversation.
I can participate in conversations 
about familiar topics that go 
beyond my everyday life. I can 
talk in an organized way and 
with some detail about events 
and experiences in various time 
frames. I can describe people, 
places, and things in an organized 
way and with some detail. I can 
handle a familiar situation with an 
unexpected complication.
I can talk about historical events.
I can talk about a mathematics,
technology, or science project.
I can use my language to do a 
task that requires multiple steps.
Inperpretive Reading - 
Intermediate High toward 
Advanced Low 
I can understand the main idea 
of and a few supporting facts 
about famous people and historic 
events.
I can read a short summary of a
historical figure’s 
accomplishments.
I can understand the main idea 
and a few supporting facts about 
a scientific discovery from a 
summarized description.
I can sometimes follow short, 
written instructions when 
supported by visuals.
I can read texts that compare and 
contrast information.

 Presentational writing – Intermediate Mid toward Intermediate High
I can write a simple summary about something I have learned.
I can write a simple summary about an assignment or task that I have been asked to do.
I can document the series of steps needed to complete a task or project.
I can write on topics related to school, work, and community in a generally organized way.
I can write some simple paragraphs about events and experiences in various time frames.

Presentational speaking – Intermediate Low toward Intermediate High
I can make presentations on a wide variety of familiar topics using connected sentences.
I can present ideas about something I have learned, such as a historical event, a famous person, or
a current environmental issue.
I can explain a series of steps needed to complete a task or experiment.
I can make a presentation on something I have learned or researched.
I can give a short presentation on a current event.
I can present about a topic from an academic subject, such as science, math, art, etc.

Conteúdos gramaticais:
Neste capítulo trabalharemos o emprego dos verbos na 3a pessoa do plural do pretérito perfeito.
Abordaremos também os sons representados pela letra s e e emprego do dígrafo ss.
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3 Além de contribuir para o meio ambiente, nos depoimentos presentes na 
notícia são mencionados os benefícios do uso do biogás no cotidiano da 
família. Complete o diagrama a seguir escrevendo quais são os benefícios 
que cada uma das famílias menciona e, escrevendo no centro o benefício 
que ambas as famílias mencionaram.

4 Em alguns momentos da notícia, aparece a fala dos agricultores.

a) Localize no texto três falas dos agricultores e leia para um colega.

b) Que efeito causa no leitor a inclusão das falas dos agricultores na notícia?

Família de Maria José 
e Geraldo Cavalcanti

Família de Maria da 
Paz e Gilmar Galdino
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 Sugestões para trabalhar 
a leitura do trecho do livro-
texto em sala de aula
Antes de iniciar a leitura 
mediada do texto, sugerimos 
que o professor:
• Retome com os alunos a 

estrutura do gênero textual 
notícia como um texto 
informativo que trata de um 
evento ou de um tema de 
forma a buscar a clareza e 
objetividade na linguagem. 
Nos links sugeridos a seguir, 
você poderá encontrar 
mais informações sobre 
esse gênero textual: http://
mundoeducacao.bol.uol.
com.br/ redacao/generos-
jornalisticos.htm https://
www.todamateria.com.br/
generotextual-noticia/

• Visite websites de 
alguns jornais de grande 
circulação no Brasil e leia 
as manchetes da capa. 
Os dois primeiros links 
indicados a seguir são 
de websites de notícias 
dedicados a crianças. O 
terceiro é o link para o 
website da Unicef Brasil que 
traz notícias relacionadas 
à vida das crianças. Em 
seguida, o link para alguns 
jornais brasileiros. https://
jornaljoca.com.br/portal/ 
http://www.recontando.
com/v2/ https://www.unicef.
org/brazil/pt/ http://www.
bbc.com/portuguese http://
www.estadao.com.br

 http://www.folha.uol.com.br
 http://oglobo.globo.com
• Discuta com seus alunos: 

Vocês têm o hábito de 
ler notícias? Que jornais 
costumam ler e se há 
algum jornalista que 
acompanham? Compartilhe 
com eles sobre os seus 
hábitos de leitura de jornal 
também.

• Produza um painel grande 
com o vocabulário dos 
textos do capítulo e 
deixeoexposto na sala.

 O exercício 1 foi criado para trabalhar, simultaneamente, a escrita em língua 
portuguesa, a capacidade de síntese dos alunos e a organização de um 
parágrafo em uma sequência de orações.
Confira nas páginas 121 a 125 do livro-texto os comentários sobre os exercícios 
propostos.
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5 Releia

“

a) Nesse trecho, são indicadas as cidades em que os biodigestores estão 
instalados, a ONG responsável e os financiadores do projeto. Por que essas 
informações aparecem na notícia? Converse com um colega e depois, 
apresentem suas ideias à classe.

Estrutura da notícia

1 Normalmente, as fotografias que ilustram as notícias vêm acompanhadas 
de uma frase curta, chamada legenda. Forme uma dupla com um colega e 
juntos respondam às perguntas a seguir:

a) Qual a legenda que acompanha a fotografia da notícia que você leu? 

b) O que mais aparece na fotografia, além do que está na frase da legenda?

2 Observe com cuidado as fotos do exercício 3 do seu livro-texto e crie uma  
legenda para cada uma das fotografias, depois, escreva as legendas aqui.

Foto 1:

Foto 2:

“Oito biodigestores estão em funcionamento, três em Afogados da Ingazeira e cinco em 
Quixaba. Os equipamentos foram construídos pela ONG Diaconia, formada por 11 institui-
ções evangélicas, com recursos do Projeto Dom Helder Câmara, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e financiado pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
Agrário (Fida).”

(página 125 do seu livro-texto)
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 Consulte a versão do professor 
do seu livro-texto para conferir 
as respostas destas perguntas.
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3 O quadro a seguir apresenta as perguntas a que toda notícia costuma 
responder sobre o principal fato relatado. Preencha-o com as informações 
da notícia lida.

O que aconteceu?

Com quem 
aconteceu?

Onde aconteceu?

Quando 
aconteceu?

Como aconteceu?

Por que aconteceu?
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A linguagem do texto

1 Releia

a) Em que tempo está o verbo que aparece no 
título da notícia?

b) Por que o título traz o verbo nesse tempo? Forme um trio com dois colegas 
e respondam à essa pergunta. Depois, apresentem a resposta de vocês aos 
colegas e observe se as respostas deles foram parecidas com a que vocês 
deram.

2 Os títulos de notícias, em geral, omitem artigos.

a) Reescreva o título da notícia lida acrescentando artigos aos substantivos.

b) Qual a importância do uso desse tempo verbal no relato de fatos?

3 Releia o seguinte o seguinte trecho.

(página 127 do livro-lexto)

“Biogás substitui lenha no Sertão”.
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Trecho I. “A família de Maria José é uma das 
três de Afogados da Ingazeira que passaram a 
abastecer o fogão com o biogás gerado pelo 
equipamento.”

Trecho II. “Os equipamentos foram construídos pela 
ONG Diaconia, formada por 11 instituições evangélicas, com 
recursos do Projeto Dom Helder Câmara, vinculado ao Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário e financiado pelo Fun-
do Internacional para o Desenvolvimento Agrário (Fida)”.

LÍ
N

G
UA

 P
O

RT
UG

UE
SA

69

 O pretérito perfeito, na 3a 
pessoa usado geralmente em 
textos jornalísticos como a 
notícia, tem a função de dar 
uma maior objetividade à 
informação.
Este tempo verbal e seus usos 
serão trabalhados de forma 
mais detalhada na seção
Pensando sobre a língua, 
neste capítulo.
Consulte as respostas para 
os exercícios desta página 
na versão do professor do 
livrotexto.
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a) Nesses trechos, os verbos destacados estão em que tempo?

b) Converse com seu professor e colegas sobre qual é a importância do uso 
desse tempo verbal no relato dos fatos?

4 Os verbos da notícia são conjugados na terceira pessoa, como você pode 
ver no exercicio 3 da pag. 69. Por que é usada a terceira pessoa verbal na 
notícia?

PENSANDO SOBRE A LÍNGUA
Leia  a notícia abaixo que foi publicada num jornal brasileiro para jovens e 

crianças, chamado JOCA.

https://jornaljoca.com.br/portal  acesso em: 3/22/17

70

Neste capítulo os alunos 
retomarão os verbos no 
pretérito, mas, dessa vez, na 
3a pessoa do plural.
Leia a matéria do jornal, se 
preferir, visite essa página do 
jornal online e mostre-a a seus 
alunos.
Esse jornal é feito 
exclusivamente para crianças 
e jovens e tem matérias muito
interessantes.
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1 Agora, releia o trecho a seguir:

a) A quem os verbos destacados se referem? Converse com um colega e depois 
escreva sua resposta.

b) Releia a notícia e depois, complete a tabela abaixo escrevendo a quem os 
verbos se referem.

verbo a quem se refere pessoa do verbo

foram 
construídas

foram 
reformados

arriscam

sobraram

possam ser 
atingidas

tentam 
estudar

dependem 

oferecem 

“Mais de 50 mil professores não têm mais seu antigo emprego- eles fugiram do país, 
morreram ou se juntaram aos combates.”
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Resolva as primeiras linhas do 
exercício
coletivamente, voltando ao texto 

e sublinhando ou circulando a 
quem os verbos se referem. Deixe 
que os alunos resolvam os demais 
individualmente ou em duplas e 
depois faça a correção. O importante 
é que percebam que os verbos estão 
conjugados na 3a pessoa do plural.
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ROBÔS ATENDEM CLIENTES

A Beam Store, uma loja de tecnologia na Califórnia, nos Estados Unidos, é 
a primeira a ser 100% operada por robôs. Em cada máquina, há uma tela que 
mostra o rosto do funcionário, como se fosse uma webcam. Os robôs

Fonte: Jornal Joca Edição 90- 1a quinzena março, 2017

Você já aprendeu sobre as pessoas do verbo. Vamos relembrar?

Pessoa Pessoa

1ª Eu
singular

1ª Nós
plural2ª Tu 2ª Vós

3ª Ele 3ª Eles

c) Agora que você já relembrou as pessoas do verbo, volte à tabela do exercício 
1b e escreva qual é a pessoa de cada um dos verbos. 

d) O que você observou depois de preencher a tabela?

e) Assinale a quem a 3a pessoa do plural se refere:

  [    ] a uma pessoa           [    ] a mais de uma pessoa

2 Leia esta notícia  e depois complete os verbos que estão faltando, mas 
lembre-se de que você deve concordar o verbo com a pessoa a quem ele se 
refere. 

______________________________________________________________  de um lado para o outro, 

o que permite que os atendentes ____________________________________________   as 

dúvidas dos clientes, ______________________________________ os produtos e até ________

_____________________________________  balas. Para fazer tudo isso, os trabalhadores 

não ___________________________________________________ sair de casa e ____________________________________ 

morar em locais bem distantes da loja, como é o caso dos funcionários Ben e 

Nathalie, que _____________________________________ em Nova York e Havaí, respectivamente.

72

As respostas para as lacunas 
deste exercício são: andam/
tirem/ mostrem/entreguem/
precisam/ podem/moram.

72



Caderno de atividades - Livro do Professor Caderno de atividades - Livro do Professor

3 Forme uma dupla com um amigo e conversem sobre a notícia da página 
anterior. O que vocês acham sobre serem atendidos por um robô? Vocês 
iriam à essa loja? Depois, compartilhem com os demais colegas o que 
conversaram.

Os sons e as letras do português

Com S ou SS?

Leia o anúncio ao lado e converse com seu 
professor e colegas sobre ele.

1 O que está sendo anunciado?

2 O que vocês entenderam por:  
“Isso é ser suprassumo.”

3 Neste anúncio há a repetição de uma letra. Que letra é essa e que efeito 
essa repetição provoca no texto.

4 Você já sabe que algumas letras podem representar mais de um som, não é 
mesmo? Então releia o anúncio acima e identifique quais sons a letra s está 
representando. 

• A letra s está representando o som_____________________ , por exemplo, nesta 
palavra _____________________.

• A letra s está representando o som _____________________, por exemplo, nesta  
palavra _____________________. 
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Estimule os alunos a 
praticarem a conversação 
no modo de comunicação 
interpessoal. Forme as duplas, 
deixem que conversem 
sobre o que pensam sobre 
ser atendido por um robô. 
Circule pela sala, ouvindo o 
que os alunos conversam e 
selecione algumas duplas para 
compartilharem suas ideias 
com a classe.

Comece examinando com os 
alunos o cartaz da Paleteria 
Mexicana. Diga aos alunos que 
é um cartaz do Brasil, de uma 
cidade chamada Fortaleza, 
conhecida como a terra do 
Sol. Veja se eles sabem o 
que é uma paleta mexicana. 
Depois, leia com eles o cartaz 
e veja se eles percebem a 
aliteração, ou seja a repetição 
do som /s/ em todas as 
palavras. Ajude-os a entender 
o sentido da propaganda e 
o significado de suprassumo, 
somente depois, retome as 
descobertas que já fizeram 
sobre os sons representados 
pela letra s

A letra s está representando o som/s/, por exemplo em sustentável, saudável.

A letra s está representando o som /z/ em saboroso.
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Vamos descobrir juntos como saber se devemos usar s ou ss para escrever 
corretamente as palavras? 

1 Sua primeira missão será a de separar todas as palavras da lista a seguir, 
de acordo com a posição que o s ou o ss ocupam na palavra. Está pronto? 
Trabalhe em grupo com mais 3 colegas nessa missão

BÁSICO ATRÁS PISCINA CASTELO INGRESSO

CONSEGUIR LISTA VERSO FALSO CONSTRUIR

SUPERIOR ATRASO SERPENTE COMPASSO LÁPIS

DISCIPLINA OPOSTO MÚSCULO SOLÚVEL BÚSSOLA

CONSELHO ASSALTAR DEPOIS CHINÊS GESSO

SIMPATIA CASADO ESPERTO EUFRATES DESAFIO

GASOLINA ROSADO VASSOURA FANTASIA SEMANA

DESCREVER TRAVESSA VISITAR SAPATO EXPULSAR

SANDÁLIA EXPRESSO GASTO PASSADO USINA

SOLETRAR BELISCÃO GROSSO PARAÍSO AÇORES

SABÃO CURSO CRESCER SAÚDE MASSA

COSTA PAUSA ÔNIBUS AFASTAR PASTA

N

W E

S

N

W
E

S

N

W E

S

N

W

E

S

N

W

E

S

N

W E

S

N

W E

S

N

W E

S

N

WE

S

N

W E

S

N

W E

S
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O objetivo aqui é descobrir 
regularidades para o uso da 
letra s ou do dígrafo ss para 
representar os sons /s/ e /z/. 
Não será preciso discutir o 
significado de cada palavra 
da lista, mas sim ajudar os 
alunos a perceber a posição 
que a letra ou o dígrafo  
ocupa na palavra e o som que 
está sendo representado.
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Vamos descobrir juntos como saber se devemos usar s ou ss para escrever 
corretamente as palavras? 

1 Sua primeira missão será a de separar todas as palavras da lista a seguir, 
de acordo com a posição que o s ou o ss ocupam na palavra. Está pronto? 
Trabalhe em grupo com mais 3 colegas nessa missão

BÁSICO ATRÁS PISCINA CASTELO INGRESSO

CONSEGUIR LISTA VERSO FALSO CONSTRUIR

SUPERIOR ATRASO SERPENTE COMPASSO LÁPIS

DISCIPLINA OPOSTO MÚSCULO SOLÚVEL BÚSSOLA

CONSELHO ASSALTAR DEPOIS CHINÊS GESSO

SIMPATIA CASADO ESPERTO EUFRATES DESAFIO

GASOLINA ROSADO VASSOURA FANTASIA SEMANA

DESCREVER TRAVESSA VISITAR SAPATO EXPULSAR

SANDÁLIA EXPRESSO GASTO PASSADO USINA

SOLETRAR BELISCÃO GROSSO PARAÍSO AÇORES

SABÃO CURSO CRESCER SAÚDE MASSA

COSTA PAUSA ÔNIBUS AFASTAR PASTA
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Início da palavra Meio da palavra Final da palavra
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Deixe que os alunos, 
individualmente ou em duplas, 
separem as palavras de acordo 
com a posição ocupada na 
palavra e faça depois apenas a 
correção.

Li
vr

o 
do

 p
ro

fe
ss

or

75



Caderno de atividades - Livro do Professor

2 Agora junto com seu grupo, analisem apenas as palavras que tem o s no 
início e no final. Que som essa letra está representando?

3 Procurem em seu livro-texto mais 5 palavras que tenham o s no início 
e 5 palavras que tenham o s no final e verifiquem se essa letra está 
representando o mesmo som. Escrevam aqui as palavras que encontraram.

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

4 Depois de conversar com seu grupo e com os demais colegas, sobre o que 
descobriram, complete os espaços em branco da frase abaixo.

Quando a letra s esta no início ou no final de uma palavra ela 

sempre representa o som ____________________________________________. 

76

As atividades dessa página 
tem como objetivo orientar 
as descobertas ou retomar as 
descobertas já feitas sobre as 
regularidades relacionadas à 
posição que a letra ocupa na 
palavra.

Quando a letra s está no 
início ou no final de uma 
palavra ela sempre representa 
o som /s/ (sê)
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2 Agora junto com seu grupo, analisem apenas as palavras que tem o s no 
início e no final. Que som essa letra está representando?

3 Procurem em seu livro-texto mais 5 palavras que tenham o s no início 
e 5 palavras que tenham o s no final e verifiquem se essa letra está 
representando o mesmo som. Escrevam aqui as palavras que encontraram.

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

_______________________________________________                 __________________________________________________

4 Depois de conversar com seu grupo e com os demais colegas, sobre o que 
descobriram, complete os espaços em branco da frase abaixo.

Quando a letra s esta no início ou no final de uma palavra ela 

sempre representa o som ____________________________________________. 

5 Agora, junto com seu professor, releia todas as palavras que têm s ou ss 
no meio e separe-as em dois grupos, conforme o som que estiver sendo 
representado.

som /z/ som /s/

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

____________  ____________  ____________

6 Conversem sobre os padrões que podem ser observados quando se usa s 
ou ss para escrever corretamente as palavras. Depois, juntos completem os 
espaços em branco no parágrafo abaixo.

No meio das palavras, para representar o som ______________, 
usamos s essa letra estiver entre uma _________________ e uma 
________________ como por exemplo, ___________________, e usa-
mos ss quando estiver entre duas _______________como por exemplo, 
______________.

No meio da palavra, para representar o som 
______________________, usamos s,  quando esse som es-
tiver entre duas _______________como por exemplo, 
__________________________.
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No meio das palavras, para 
representar o som /s/ (sê) 
usamos s se essa letra estiver 
entre uma vogal e uma 
consoante como por exemplo 
conselho, e usamos ss quando 
estiver entre duas vogais 
como por exemplo vassoura.
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7 Mostre que entendeu a regra e complete as palavras que faltam neste texto 
que seu professor vai ler. Fique atento durante a leitura para descobrir as 
palavras que sumiram. Uma dica: todas elas tem a letra s. 

Uma vez, quando ________________ dirigindo uma ___________ em 
___________ ____________________, Nasrudin cometeu um grave erro de gramá-
tica ao comentar alguma ___________________.

“Nunca na _______ vida você estudou gramática?” – perguntou-lhe um homem

metido que __________________ na ______________.

“Não.” – ______________________ Nasrudin.

“Que pena – _____________ o homem – você perdeu a metade de ________ 
vida...”

___________ tempo ____________, Nasrudin perguntou a __________  
___________ ________________________:

“O ____________, por __________, __________ nadar?”

“Não. Por quê?”

“___________ __________, o ___________ perdeu toda a _______ vida. 
_________ _______________ afundando!!!

Histórias de Nasrudin. Rio de Janeiro: Edições Dervish, 1994.

8 Para terminar nossa conversa sobre s e ss, agora você deve escrever um 
parágrafo usando o maior número de palavras da página 74. Prepare-se 
para ler seu parágrafo para a classe.

Gramática

Para relembrar o que aprendeu sobre as sílabas tônicas 
vá para as página148 e 149 do seu livro-texto.78

Leia a história de Nasrudin 
de forma pausada, parando 
nas palavras que os alunos 
devem preencher. Você pode 
fazer isso de forma coletiva, 
analisando cada palavras, o 
som que a letra s representa 
e a posição em que ela se 
encontra na palavra, ou 
então deixar que os alunos 
completem individualmente e 
usar essa atividade como uma 
avaliação sobre esse aspecto 
ortográfico estudado.

Uma vez, quando estava 
dirigindo uma balsa em 
águas turbulentas, Nasrudin 
cometeu um grave erro 
de gramática ao comentar 
alguma coisa.
“Nunca na sua vida você 
estudou gramática?”- 
perguntou-lhe um homem 
metido que estava na balsa.
“Não.” – respondeu 
Nasrudin.
“Que pena – disse o home – 
você perdeu metade de sua 
vida...”
Algum tempo depois, 
Nasrudin perguntou a esse 
mesmo passageiro:
“O senhor, por acaso, sabe 
nadar?”
“Não, Por quê?”
“Nesse caso, o senhor 
perdeu toda a sua vida. Nós 
estamos afundando!!!
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Produção de texto 

 

  

Você e seus colegas vão escrever uma notícia sobre um assunto muito 
importante nos dias atuais: crianças refugiadas, que precisaram sair de seus 
países e foram morar no Brasil.

Imagine que você é um jornalista e que vai escrever essa notícia para ser 
publicada no jornal da classe que será veiculado em sua escola. Seus leitores 
serão as pessoas que frequentam a escola e os falantes de língua portuguesa 
de sua região. 

Antes de escrever a notícia, você e seus colegas lerão algumas notícias 
e uma reportagem sobre o tema. Na edição de março de 2017 do jornal 
JOCA, dedicado às crianças e jovens brasileiros, há três notícias interessantes.  
Na página 2, está a história de Nujeen Mustafa, uma menina refugiada síria 
cadeirante que chegou à Alemanha e escreveu um livro sobre sua trajetória. 
Na página 4, uma reportagem sobre Refugiados no Brasil. E, na página 12, 
uma reportagem sobre um garoto sírio vivendo no Brasil. Seu professor vai 
providenciar cópias desses textos para que vocês possam ler.

Além disso,  a classe será dividida em grupos e cada grupo lerá um trecho 
de uma reportagem publicada pela agência de notícias BBC (British Broad-
casting Corporation, uma emissora pública de rádio e televisão  

do Reino Unido), que está publicada na Internet, no endereço 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37626309

Você sabia que segundo a ONU (Organização das Nações 
Unidas), quase uma em cada quatro crianças do mundo vive em um 
país atingido por conflitos ou desastres? Você sabia que na recente 
crise de deslocamento forçado mundial, muitos refugiados foram 
acolhidos no Brasil? Os dados oficiais de maio de 2016 indicaram 
que desde 2010, o Brasil recebeu  9.000 refugiados de 79 diferentes 
nacionalidades.
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1 Cada grupo deve ler um dos trechos e anotar as principais informações:

 Quem são as pessoas envolvidas?

 De onde eles vieram?

 Onde vivem agora?

 Quais são as principais informações sobre os refugiados?

2 Depois de ler e discutir, o grupo deve se organizar para apresentar aos 
demais grupos sua discussão. Cada componente participará de um novo 
grupo que será formado.

       Grupo 1 

“Quando viviam em seus países - Haiti, Síria, Arábia Saudita e Congo -, o coti-
diano deles era bem diferente. Mas hoje, esses meninos e meninas que são re-
fugiados em São Paulo têm muito em comum: comem arroz e feijão, gostam da 
liberdade que têm no Brasil e jogam futebol (ou queimada) na escola.

“No Brasil é melhor porque não tem guerra”, resume a síria Ritag Youssef, de 
8 anos, refugiada há quase três anos. Ela foi uma desses novos brasileiros que 
conversaram com a reportagem da BBC Brasil em bairros de São Paulo, onde vi-
vem.

Eles fazem parte de uma estatística que não para de crescer. Segundo a ONU, 
em 2015, o número de refugiados no mundo ultrapassou os 60 milhões, um re-
corde histórico desde a Segunda Guerra Mundial. Desse número, quase metade 
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são crianças - cerca de 28 milhões conforme dados do Unicef, o fundo da ONU 
para educação e infância.

No Brasil, o Comitê Nacional para Refugiados afirma que o número de solici-
tações de refúgio humanitário cresceu quase 3.000% no intervalo entre 2010 e 
2015.

Todos enfrentam ou enfrentaram vários novos desafios, como a língua, a adap-
tação à nova cultura e a falta de acesso a uma política educacional que atenda 
melhor às crianças refugiadas.

Mas muitas vezes elas conseguem se adaptar mais facilmente e aprender por-
tuguês de modo mais rápido que os pais. Adaptam-se também à culinária local, 
seja ao arroz feijão ou à pizza doce...”

      Grupo 2 

‘As pessoas lá eram más’

Os irmãos Zaeem, de 11 anos, e Assad, de 12 anos, e as irmãs Warda, de 
11 anos, e Sheza, de 15 anos, viviam bem com os pais em Riad, capital da 
Arábia Saudita, quando a perseguição religiosa mudou suas vidas. A famí-
lia cristã de origem paquistanesa começou a ser ameaçada por extremistas 
após o envolvimento do filho mais velho, Shanzee, de 18 anos, com uma 
menina muçulmana. Lá, esse tipo de atitude pode ser penalizada com a 
morte por grupos radicais locais.

Para sobreviver, a única solução encontrada pelo pai Ijaz Masih foi se mu-
dar para o Brasil, o único país que lhes ofereceu um visto. Hoje eles vivem 
em um abrigo - uma antiga escola primária, sob auxílio da Igreja Presbite-
riana no bairro da Penha, em São Paulo.
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Vivendo há pouco mais de 2 meses no Brasil, ainda se comunicando 
apenas em inglês, eles ficam sérios quando falam sobre o que viveram em 
Riad, capital da Arábia Saudita. “As pessoas de lá eram más”, diz o peque-
no Zaeem. A irmã mais velha, Sheza, afirma que é um alívio estar no Brasil: 
“Começaram a nos tratar de modo diferente quando descobriram que éra-
mos cristãos”.

Warda, fã de futebol, conta que lá só podia jogar dentro de casa, escon-
dida. Caminhar pela rua, só era possível em horários restritos. Agora, joga 
futebol na velha quadra atrás de casa com os irmãos a hora que quer. “Lá, 
toda liberdade era só para eles (os meninos)”, conta a garota. As duas, 
Warda e Sheza, fizeram questão de deixar pelo caminho as roupas muçul-
manas, como as abayas, túnicas pretas e longas, e os lenços que tinham 
que usar na cabeça.

Os quatro já frequentam o colégio público do bairro, mas sem nenhum 
auxílio especial por serem estrangeiros. Quem os ajuda a superar a barreira 
da língua são os colegas de classe já que apenas um professor fala inglês. 
Zaeem, o mais falante, exclama “a gente não entende nada das aulas mas 
amamos estar aqui!”. Foi na escola que conheceram o arroz e feijão, que 
não gostaram muito. “Nós gostamos mesmo é de comer pizza doce, coisa 
que não tinha lá”, completa Assad.

Ao descobrirem que seria Dia das Crianças no Brasil, o pedido oficial di-
tado pela irmã mais velha é por boas notas e um trabalho para os pais. No 
extraoficial, Zaeem quer uma bicicleta, Assad, um skate e Warda, claro, 
uma bola de futebol.
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  Grupo 3

‘Maria não encontrou João por causa da bruxa’

Jessy, de 6 anos e Winner, de 4 anos, chegaram no Brasil no colo da mãe 
escondidos no porão de um navio vindos do Congo. A mãe, a congolesa 
Sylvie Mutiene, de 34 anos, teve que fugir deixando a filha mais velha e o 
marido para trás por causa da perseguição política.

“Você faz loucuras para salvar a sua vida e de seus filhos, eu protegi os 
que tinha a mão”. Para os filhos, ela dizia que o pai tinha ido viajar. Os 
dois foram se reencontrar ao acaso no Brasil mais de um ano depois e hoje 
moram em um pequeno apartamento na zona leste da capital paulista.
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Winner se estica e nas pontas dos pés chega perto do gravador para dar 
sua versão da vida de seus pais. “Quero contar uma história da menina 
chamada Maria que procurava pelo João. Ela não encontrou o João por-
que a bruxa má jogou ele na prisão.”

A versão de Jessy é mais direta: “meu pai foi perseguido pela polícia. Aí 
ele se escondeu na nossa casa e os policiais bagunçaram tudo e não o 
acharam porque ele estava num porão”.

A menina, que está cursando o primeiro ano fundamental em uma esco-
la pública do bairro, já fala bem português e declara orgulhosa que gosta 
“de matemática e língua portuguesa” e, confiante, acrescenta: “Em todas 
as lições eu tiro bom, ok ou parabéns. Nunca tiro nota ruim. Eu faço tudo 
certinho”.

Jessy quer voltar para o Congo para ver a avó e a irmã. No ranking dos 
desejos infantis, porém, os pequenos refugiados vão nos básicos: Jessy 
quer uma boneca; o pequeno Winner, um videogame.

 Grupo 4

‘Aqui não tem guerra’

Abraçada em um cachorrinho de pelúcia branco que foi presente do pai, 
Ritag Youssef, de 8 anos, define porque é melhor viver no Brasil: “Aqui não 
tem guerra”. Ela e a irmã Rahab, de 11 anos, estão há quase três anos no 
país e hoje dividem um beliche num quarto em um condomínio na Vila 
Carrão, zona leste de São Paulo. Vindas da Síria fugindo da guerra com 
seus pais elas estão bem adaptadas aos costumes brasileiros.
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A escolha pelo bairro se deu por causa da localização da escola islâmica 
na qual os pais fazem questão que as meninas estudem. Lá elas mantêm o 
aprendizado da cultura árabe junto com os costumes brasileiros. As notas 
em educação física são as mais altas, “eu amo handebol e queimada, mui-
to muito”, diz Rahab. Ambas adoram jogar futebol, mas ainda não esco-
lheram nenhum time brasileiro para torcer.

Uma coisa que chamou atenção das meninas na apostila do colégio fo-
ram as fotos dos índios: “Como são diferentes, com aquelas tintas que 
passam no rosto”, diz Ritag passando os dedos pela bochecha. Da comida 
brasileira o que mais adoram é o feijão e arroz, e o maracujá, uma fruta 
que não existia na Síria.

Para esse dia 12 elas não pediram nenhum presente ainda. Rahab diz que 
se pudesse pediria um celular ou um tablet. Ritag quer mais uma Barbie 
para sua coleção. Ela também gostaria de viajar com a família, “eu adoro a 
França, a Turquia e a Rússia”.

Os pais acreditam que a decisão de vir para o Brasil foi acertada porque 
aqui podem praticar sua religião livremente, “eu posso usar o hijab - tipo 
de véu islâmico - tranquilamente e isso seria um problema em alguns lu-
gares da Europa”, explica a mãe. A filha mais velha, quando fizer 15 anos, 
deverá começar a utilizar o hijab também.

O pai, que na Síria era técnico em um laboratório, agora passa a semana 
fora trabalhando na feira da madrugada do Brás e só encontra as meninas 
nos finais de semana. O maior desejo de ambos é que a guerra acabe na 
Síria para poder voltar para lá. As meninas já adaptadas ao novo país não 
têm o mesmo desejo, querem é ficar no Brasil.
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 Grupo 5

‘Quero ser médica e morar um pouco no Brasil e um pouco no Haiti’

Em uma igreja no bairro da Mooca encontramos Rachel Betty Edmond, 
de 9 anos, acompanhando seu pai. A menina é de família haitiana, mas 
nasceu na República Dominicana, e veio com a mãe em 2011 para o Bra-
sil. O pai tinha chegado um ano antes depois que o terremoto devastou 
o país. “Ela falava espanhol e criolo quando chegou aqui, agora acho que 
Rachel nem lembra”, fala o pai Edmond Jean Camille, de 47 anos. De pose 
altiva e um modo delicado de se expressar Rachel fala perfeitamente por-
tuguês que aprendeu com os colegas no colégio desde os 7 anos.

“Gosto de brincar e de estudar, quando não tenho lição de casa eu brin-
co de tabuada, a matéria que mais gosto é matemática”. A educação física 
também é uma paixão, Rachel afirma que é rápida e adora apostar corrida 
com os colegas. “Só tem um amigo que ganha de mim”. Da comida ela 
adora o arroz com feijão e de brigadeiro. Religiosa, ela diz que gosta de 
música gospel brasileira.

Para o dia das crianças 
diz que ainda não pediu 
nada, mas, se pedisse, 
seria uma boneca. “Não 
tenho nenhuma”, diz. “Eu 
gosto muito de passear 
no parque também, mas 
minha mãe nunca tem 
tempo, mas quando é dia 
de alguma coisa, normal-
mente nos levam para 
algum passeio aqui na 
igreja”.

De seus desejos para o 
futuro, depois de alguns 
segundos de silêncio, 
ela levanta o rosto e diz: 
“quero ser médica e mo-
rar um pouco no Brasil 
e um pouco no Haiti”. 
“Isso é Deus que vai de-
cidir”, diz o pai, olhando 
para ela.

3 Agora, planeje com seus colegas de grupo, o que e como apresentarão o 
que leram para os  demais colegas da sala.
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Planejamento e elaboração do texto

1 Agora, chegou a hora de escrever os seguintes elementos que deverão fazer 
parte de sua notícia.  

a) Título: lembre-se de que ele deve ser curto, objetivo, com o verbo no tempo 
presente.

b) Corpo da notícia: apresenta informações sobre o fato anunciado no título, 
geralmente em ordem de importância.

O que está sendo relatado nesta 
notícia?

Quem são as pessoas envolvidas?

Onde aconteceu?

Quando?

Como?

Por quê?

c) Você pode colocar fotografias ou desenhos que ilustrem a notícia, sempre 
acompanhados de uma legenda.

2 Agora escreva sua notícia. Lembre-se de escrever usando recursos que 
passem credibilidade ao leitor sobre o fato relatado. Use as páginas no final 
do livro para seu rascunho. 

(página 129 do livro-lexto)
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Avaliação e reescrita do texto

1 Releia sua escrita e verifique cada um dos itens a seguir:

a) O título de sua notícia é curto e objetivo?

b) Ela responde o quê, com quem, quando, como e por quê?

c) O tempo verbal que você utilizou no título e no corpo de sua notícia está 
adequado ao gênero?

d) Você utilizou recursos para dar objetividade a sua notícia (terceira pessoa, 
indicação dos lugares e do tempo em que ocorreram os fatos, fala do 
entrevistado)?

2 Depois de revisar o que escreveu, troque 
seu texto com um colega. Ele lerá a sua 
notícia e dará sugestões para você.  Faça o 
mesmo em relação ao texto dele.

3 Reescreva sua notícia com base nas 
sugestões de seu colega. Passe a limpo 
com uma letra bem legível ou digite.

4 Junto com seu professor, elabore uma 
edição de jornal ou uma exposição das notícias escritas pelos alunos.  

PENSANDO SOBRE A LÍNGUA

O adjetivo e suas flexões

 

(adaptado do livro-texto página 129)

(página 142-145 do livro-lexto)

Você já aprendeu que os adjetivos são a classe de palavra que caracterizam 
os substantivos.  Os adjetivos devem concordar com os substantivos em 
gênero (masculino/feminino) e em número (singular e plural).
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1 Leia o poema “Caixa mágica de surpresa” que está na pág. 142 do seu livro-
texto e, depois responda oralmente às perguntas de a), b) e c).

d) Copie do texto as palavras que se referem aos seguintes substantivos.

caixa _____________________________________                                     asas __________________________________________

sonhos _____________________________________                               doces  _____________________________________                                     

2 Complete o texto com as palavras do quadro, fazendo a concordância 
necessária.

 

Os passarinhos

Nossa casa tinha um porão cheio de mistério. Por causa dos ratos, que transmitiam 

doenças _____________________________________________________, minha mãe não deixava brincar lá, mas 

o Arlindo e eu desobedecíamos. Com medo, rastejávamos entre as tranqueiras do 

porão _________________________________________, aflitos com as teias ________________    ____________________________

que grudavam na boca.

Na entrada do porão, meu tio Constante armava uma ratoeira ______________   _______________

em forma de gaiola, com um pedaço de queijo ___________________________ pendurado no 
fundo. Quando o rato mordia a isca, a mola soltava e trancava a porta com força. 
Prendia o rato ______________________________________ . Eram ratos ______________________________, _________________

_______________________ , que meu tio afogava no tanque.

Hoje acho ______________________________________ a cena do afogamento, mas na época eu 
chamava a rua _________________________________________  para assistir. O tio tampava o tanque e 
abria a torneira. (....) O tio Constante trabalhava numa loja ___________________________________

. Torcia pelo Corinthians no rádio, ouvia corrida _________________________________ e tinha uma 
criação de canário-do-reino num viveiro azul, ___________________________________ e ______________________

_______________________________.
Drauzio Varella, Nas ruas do Brás. São Paulo: Companhia das Letrinhas,2000.p.19-20

 vivo

amarelasde calçadospreto

terrívelde arameduroescuro

de cavalo enorme cruel inteiro de aranha

vermelha
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3 Leia o trecho da notícia abaixo sobre uma estação de esqui na Argentina e 
depois, responda às questões:

Ana Carmem Foschini. Esqui na Argentina entra na rota dos brasileiros. Publimetro, 
São Paulo, 4 de julho,2007. P.5

a) Qual adjetivo está caracterizando a palavra lugar? 

b) Qual adjetivo está caracterizando o substantivo árvores? 

c) Assinale que tipo de flexões esse adjetivo sofreu.

      [    ]   de gênero (masculino/feminino)   [    ]  de número (singular/plural) 

4 Imagine que você é um repórter e deve escrever uma notícia sobre uma 
das estações de esqui de Utah. Escreva essa notícia usando adjetivos para 
caracterizar o local e fazendo as concordâncias corretas.

Chapelco, na Patagônia, é o outro lugar famoso 
pela neve de boa qualidade para o esqui. Com 140 
hectares para a prática do esqui, a estação fica a 19 
Km de San Martín de Los Andes. Suas 20 pistas têm 
vista para o Lago Lacar, bosques de lenga ( árvores 
típicas) e o vulcão Larin.”
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1 Com base nas informações do texto “Partir” e do quadro “o que você vai 
ler” na página 156 do seu livro-texto, responda.

De que viagem trata o relato?

Quem está realizando a travessia?

Quem está relatando a travessia?

Qual é o tipo de embarcação 
utilizado na travessia?

Como é a região por onde Amyr 
Klink está navegando?

ANTES DA LEITURA 

 páginas  154 e 155 do livro-texto

Capítulo 5
Relato de viagem

ESTUDO DO TEXTO
 (página 159 do livro-texto)
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 Possíveis “Eu posso declarações” 
(“NCSSFL-ACTFL Cando 
Statements”) a serem alcançados 
nos trabalhos com as atividades 
propostas neste capítulo:
Interpersonal comunication –
Intermediate High toward 

Advanced Low
I can ask and answer questions 

related to subjects such as 
geography, history, art, music, 
math, science, language, or 
literature.
I can start, maintain, and end a 

conversation on a variety of familiar 
topics.
I can ask for information, details, 

and explanations during a 
conversation.
I can participate in conversations 

about familiar topics that go 
beyond my everyday life. I can 
talk in an organized way and with 
some detail about events and 
experiences in various time frames. 
I can describe people, places, and 
things in an organized way and 
with some detail.
I can handle a familiar situation 

with an unexpected complication.
I can talk about historical events. 

I can talk about a mathematics, 
technology, or science project.
I can use my language to do a task 

that requires multiple steps.
Inperpretive Reading - 

Intermediate High toward 
Advanced Low
I can understand accounts of 

personal events or experiences.
I can read a short text of a 

historical figure’s accomplishments.
I can understand the main idea 

and a few supporting facts about 
a scientific discovery from a 
summarized description.
I can read texts that compare and 

contrast information.
Presentational writing – 

Intermediate Mid toward 
Intermediate High I can write a 
simple summary about
something I have learned.
I can write a simple summary 

about
an assignment or task that I have
been asked to do.
I can document the series of steps 

needed to complete a task or
project.
I can write on topics related to 

school, work, and community in a 
generally organized way.
I can write some simple 

paragraphs about events and 
experiences in various time frames.

Presentational speaking – Intermediate Low toward Intermediate High
I can make presentations on a wide variety of familiar topics using connected 
sentences.
I can present ideas about something I have learned, such as a historical event, 
a famous person, or a current environmental issue.
I can explain a series of steps needed to complete a task or experiment.
I can make a presentation on something I have learned or researched.
I can give a short presentation on a current event.
I can present about a topic from an academic subject, such as science, math, 
art, etc.

Conteúdos gramaticais: 
Neste capítulo trabalharemos a formação da1a pessoa do plural do pretérito 
perfeito para as 3 conjugações verbais. Em ortografia, focaremos os sons 
representados pela letra C.
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2 Em dupla com um colega, conversem sobre o que acharam mais 
interessante no relato lido e se vocês fariam ou não uma aventura como 
essa e por quê.

3 Releia o título da segunda parte do texto. Por que você acha que o autor 
escolheu esse título? Converse sobre isso com seu professor e colegas.

4 Escreva V para verdadeiro ou F para falso nos parênteses em cada uma das 
afirmativas abaixo sobre a viagem de Amyr Klink. Prepare-se para justificar 
oralmente sua resposta. 
[    ] Ele não planejou a viagem, simplesmente decidiu que partiria e foi em busca de   
aventura.

[    ] Ele sentia confiança em seu projeto e tinha consciência dos desafios a serem  
superados.

[    ] Amyr Klink planejou apenas parte da viagem e achou que não teria muitas  
dificuldades e desafios.

5 Mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria na viagem, o trecho que 
você leu relata situações em que o autor demonstra ter sido surpreendido. 
Localize estas situações no texto e depois responda:

a) Como Amyr Klink se sente ao perceber as dunas do deserto da Namíbia?

b) Por que ele demonstra esse sentimento?

c) O que aconteceu com o barco que deixou o navegador totalmente 
incapacitado para agir?

6 Com base no trecho lido, é possível imaginar as situações que o navegador 
enfrentou nessa fase da viagem? Por quê? Fale para seus colegas.
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 Para trabalhar os relatos de 
viagem do livro-texto das 
páginas 154-158.
Neste capítulo, os alunos 
lerão sobre viagens, como as 
realizadas pelos brasileiros 
Amyr Klink e pela Família 
Schürmann, assim antes 
de iniciar a leitura mediada 
do texto, sugerimos que o 
professor:
• Converse com os alunos: 

Você gostaria de ser um 
explorador como Amyr 
Klink? Você faria uma viagem 
ao redor do mundo em um 
veleiro? Você gostaria de 
fazer uma viagem que lhe 
ofereça perigos ou desafios?

• Compartilhe relatos de 
viagens com seus alunos e 
peça para que compartilhem 
também. É importante 
lembrar que explorar relatos 
de viagens possibilita um 
trabalho interdisciplinar com 
o vocabulário de estudos 
sociais, inclusive os aspectos 
geográficos da região em 
que vivem os alunos.

• Produza um painel grande 
com o vocabulário dos 
textos e deixe-o exposto na 
sala.

•  Visite o link a seguir que 
descreve as características 
do gênero textual relato de 
viagem.

 http://projetoseeduc.
cecierj.edu.br/eja/recurso-
multimidia-professor/
portugues/ novaeja/m1u09/

 Redigindo_um_relato_de_
viagem.pdf 

Para melhor explorar o tema, 
você pode assistir com a sala 
parte ou todo o documentário 
produzido sobre a viagem 
da Família Schürmann. Ele 
está disponível no seguinte 
endereço eletrônico: https://
www.youtube.com/watch? 
v=Oms8gCQIZfQ&t=3s

 Lembramos que muitas das questões do livro-texto foram adaptadas para que 
o aluno, aprendendo a língua portuguesa como segunda língua, desenvolva a 
habilidade oral e escrita em diferentes situações comunicativas. Sugerimos ao 
professor que trabalhe oralmente alguns desses exercícios para que os alunos 
pratiquem a oralidade no modo de produção interpessoal. É muito importante 
para que avancem em seu nível de proficiência, que os alunos sejam desafiados 
a criar na língua em diversos contextos (formal, informal) e em diferentes modos 
de produção. Nesse sentido, os exercícios 2, 3 e 6 trarão oportunidades para 
que criem com os recursos que têm e para que tbusquem novos recursos para 
se expressarem.
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7 No texto, Amyr Klink, com base em sua experiência como navegador, 
compara o poder do ser humano com o poder da  natureza. Marque qual a 
alternativa reflete a visão do autor a respeito do seu relacionamento com a 
natureza.

a) Amyr afirma a superioridade do ser humano em relação à natureza.

b) Amyr afirma a igualdade do ser humano em relação à natureza.

c) Amyr demonstra  respeito à natureza.

Seleção e organização de informações

1 Quanto tempo durou a viagem realizada por Amyr Klink?

2 Faça um breve resumo sobre o que Amyr Klink viveu na costa da Namíbia.

3 Complete o quadro abaixo com as informações que foram dadas por Amyr 
Klink a respeito dos locais indicados.

Local Características

Costa da Namíbia

Mar

(página 160 do livro-lexto)
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4 Observe o mapa que mostra a rota de Amyr Klink na página 160 do seu 
livro-texto e: 

a) Identifique o lugar de onde Amyr Klink partiu e qual o seu destino final.

b) De que modo esse mapa contribui para a compreensão da viagem relatada 
no texto?

5 Observe as fotografias que acompanham o texto de Amyr Klink nas páginas 
156,157 e 158.

a) Essas fotografias são imprescindíveis para a compreensão dos fatos 
relatados?  Explique.

b) Que informações cada uma dessas fotografias acrescenta ao texto?

6 Localize no texto e transcreva nas linhas abaixo as expressões que marcam o 
tempo em que os fatos ocorreram.

 

7 Leia o trecho a seguir, também extraído do livro de Amyr Klink. Faça um ¡ 
nas ações do navegador, um £ nas informações sobre o lugar e um r nas 
indicações sobre a passagem do tempo.

Amyr Klink. Cem dias entre o céu e o mar.  São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.54-55.

(...)  Os dias passaram voando e o rendimento melhorara enormemente. Estava agora 
a 120 milhas da costa e a mais de 170 de Luderitz: encontrava tempo para tudo e não mais 
precisava voar sobre o jantar para terminar de lavar a louça antes que escurecesse.

Esse foi um domingo de grandes comemorações. Completava uma semana no mar, e fiz 
uma grande festa (...).
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PENSANDO SOBRE A LÍNGUA
Releia um trecho do relato “Projeto Expedição Estrada Real I” que está na pá-

gina 171 do seu livro-texto.

 

1 Os verbos destacados no trecho acima se referem a qual pessoa do discurso?

2 Observe os verbos na tabela abaixo, junto com um colega, descubram o pa-
drão que pode ser encontrado e depois completem os espaços em branco. 

Verbo no definitivo Pessoa verbo conjugado no 
passado

AR

encontrar 1a pessoa do plural encontramos
observar 1a pessoa do plural observamos

nadar 1a pessoa do plural
1a pessoa do plural
1a pessoa do plural

ER

beber 1a pessoa do plural bebemos
crescer 1a pessoa do plural crescemos

ler 1a pessoa do plural
1a pessoa do plural
1a pessoa do plural

IR

decidir 1a pessoa do plural decidimos
sorrir 1a pessoa do plural sorrimos
partir 1a pessoa do plural

1a pessoa do plural
1a pessoa do plural

“Chegando a Caquende, após uma bela descida, logo encontramos o nosso apoio, o 
Warley, aguardando-nos na balsa que faz a travessia para Capela do Saco, do outro lado da 
represa. Um visual belíssimo, mas observamos que a represa está diminuindo o seu nível 
de água. Os nossos planos eram parar em Caquende, mas decidimos continuar s pedalar 
mais uns 40 Km até Carrancas. Estávamos muito bem. ”

LÍ
N

G
UA

 P
O

RT
UG

UE
SA

95

Neste capítulo trabalharemos 
a 1a pessoa do plural no 
tempo passado (pretérito 
perfeito).
Ajude os alunos a perceber 
a regra de formação da 1a 
pessoa do plural no pretérito 
perfeito( radical+vogal 
temática+desinência número-
pessoal-mos). Veja o exemplo:
Encontr amos   ( 1a 
conjugação) Beb emos (2a 
conjugação) Decid imos (3a 
conjugação) Não é necessário 
ensinar os alunos os termos, 
mas é fundamental que eles 
percebam o padrão: verbos 
regulares terminados em ar = 
amos; verbos terminados em 
er = emos e verbos terminados 
em ir=imos.
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3 Compartilhe o padrão que você e seu colega descobriram com seu professor 
e demais colegas. Comece sua frase com:

Nós descobrimos que  _________________________________________________

4 Leia o relato de viagem escrito pelas filhas do velejador Amyr Klink. Aplique 
o padrão que descobriu e circule o verbo que está conjugado corretamente. 
Depois, em dupla com um colega leiam em voz alta, alternadamente, cada 
parágrafo. Mas não se esqueça de que o relato foi escrito contando a 
experiência de mais de uma pessoa.

Chegamos?

Quando  deixei/deixamos a América do Sul rumo à Antártica, 
passei/passamos pelo extremo sul do continente americano, 
o famoso Cabo Horn. A partir dali, naveguei/navegamos pelo 
Estreito de Drake. Com muito mar pela frente, estamos sempre 
acompanhados por muitas aves marinhas, principalmente petréis 
e albatrozes.

Conforme nos aproximamos/aproximei da Antártica, a água vai esfriando, ficando mais 
densa e o alimento começa a ficar mais concentrado, atraindo um número maior de animais. É 
como se entrássemos, num enorme carrossel de animais e icebergs que flutuam em volta do 
continente antártico. Esse cinturão azul que abraça o continente é chamado de Convergência 
Antártica. Ali sabemos que estamos mais perto do nosso destino do que de casa, e temos a 
sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo.

Depois de cruzar/cruzarmos o Drake — que é a parte chata porque todo mundo passa mal 
no barco —, nossa ansiedade aumenta ainda mais. Alguns sinais indicam que finalmente estou/
estamos chegando: não vi/vimos mais albatrozes no céu, sinto/sentimos o vento gelado no 
rosto e não dá mais para ir do lado de fora sem luvas e gorros. Começo/Começamos a ver gru-
pos de pinguins saltando para fora da água e focas se exibindo no mar.

Quando nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg no caminho, a gente fica mais 
tempo do lado de fora do barco fazendo companhia para ele no frio. Acho/Achamos que ele 
gosta de sentir frio. Nós gosta/gostamos só um pouquinho e logo queria/queríamos voltar 
para o calor da cabine. Mas como esse é um momento especial, temos um combinado no 
barco: quem avistar o primeiro iceberg da viagem ganha um prêmio. Assim a gente sente cora-

gem de ficar mais tempo no frio!

Laura, Tamara e Marininha Klink. Férias na Antártica. São Paulo: Grão, 2010. p. 14
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Os alunos poderão 
realizar esse exercício 
individualmente e depois ler 
o texto, que eles já devem 
conhecer, pois está no livro 
Linguagens da 5a série.
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5 Que modificações precisariam ser feitas no 
trecho abaixo, que está na página 157 do 
seu livro-texto, se você estivesse no barco 
com o velejador Amyr Klink? Converse em 
grupo com os colegas e depois escreva como 
ficaria. Não se esqueça de que os verbos 
devem ser conjugados na 1a pessoa do plural 
(nós).

“Acordei no dia seguinte sobressaltado, dolorido 
após o esforço feito na véspera. Mal me lembrava de 
ter deitado para dormir. Encaixado no fundo da popa, 
eu não sentia o movimento do barco e só via o horizon-
te e as estrelas passando rápido pela janelinha. Mas, 
ao me levantar para ir ao trabalho, percebi que o mar 
piorara durante a noite.”
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Proponha que os alunos 
façam a atividade oralmente 
para depois reescrever o 
parágrafo flexionando os 
verbos na 1a pessoa do plural.
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98

Os sons e as letras do português

Que sons a letra C pode representar? 

Para descobrir esse segredo você e seus colegas vão se transformar em dete-
tives do português. Seu professor vai distribuir 30 palavras pela classe, a maioria 
delas foi retirada do conto popular “O marido da Mãe-d’Água”. 

1 Vocês devem ler as palavras e colocá-las no lugar correto no cartaz que 
estará no quadro.

2 Depois, todos devem identificar qual é o som representado pela letra c em 
cada um dos grupos.

3 Em seguida, escolha 8 palavras de cada grupo e escreva-as na tabela abaixo. 
Complete também os sons que vocês descobriram.

Grupo 1: Som_______ Grupo 2: Som_______

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Os alunos vão descobrir 
os sons representados pela 
letra C e as regularidades 
relacionadas à posição que 
esse som ocupa na palavra.
Selecionamos as seguintes 
palavras que devem ser 
impressas e entregues 
aos alunos para que as 
classifiquem em dois grupos, 
o primeiro em que a letra c 
representa o som /s/ e no 
segundo em que representa o 
som /k/.

macio dificuldades você
pescar pescar ofereceram
comer cima ficando
benefício coragem recurso

desapareceu comida cadeira
felicidade cadeira casa
dificuldades principiou bicicleta
escapulindo amanheceu calou
agradeceu curioso correr
recebido coragem compareceu
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4 Pinte, com cores diferentes, as vogais que aparecem logo após da letra C em 
cada um dos grupos. Depois, complete as frases abaixo.

a) No grupo 1 a letra C representa o som ______________ e está seguida das 
vogais ____________ e ____________.

b) No grupo 2 a letra C representa o som ______________ e está seguida das 

vogais __________,  ____________ e ____________.

5 Escreva as letras que faltam e escreva o nome de cada figura. 
 

_____ É _____                            _____  I _____ ______            ____ ____ G ___ ____ H ____

___ I ___ ____ _____ A               ____ A ___ ____ I ___ A                 M ___ ___ ____ ____ O

E___ ___ ___ L ___         ___ E ____ ____ _____ ____       P ___ ____ ____ ____ R ____ _____

B ___ ___ I ____                   ______ O ____ ______              _____ E ____ _____ _____ _____

a) No grupo 1 a letra c 
representa o som sê 
e está seguida das 
vogais e e i.

b) No grupo 2 a letra c 
representa o som ca 
e está seguida das 
vogais a, o e u.
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Estudo do texto

Para entender o texto

1 A partir da leitura do texto, explique pelo menos dois benefícios que uma 
viagem de bicicleta pode proporcionar.  

2 O texto que você leu é um diário de viagem. Complete o quadro a seguir:

Em qual pessoa verbal foi escrito o 
texto?

Duas palavras ou expressão que 
indicam tempo.

Duas palavras ou expressão que 
indicam espaço.

Que informações sobre o espaço 
apareceram no texto?

Qual o objetivo do texto?

3 Relacione os inícios dos parágrafos copiados no quadro abaixo com as 
informações que estão nestes parágrafos.

[   ] A viagem tem sido demais!       [   ] Na saída do hotel
[   ] Chegamos à cachoeira                           [   ] Nesse percurso

a) O narrador descreve o que vê de manhã, demonstrando sua admiração pelo 
que vê na cidade.

b) O narrador relata o que fizeram ao chegar ao local, descrevendo o cardápio 
do dia.

c) O narrador apresenta a dificuldade pela qual passaram nesse dia.

d) O narrador começa a finalizar o relato do dia, apresentando suas impressões 
sobre o que tem visto ao longo do percurso.

(página 173 do livro-lexto)
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 Da mesma forma que nos
exercícios sobre o texto de
Amyr Klink, alguns exercícios
dessa sessão foram adaptados
para que os alunos explorem e
desenvolvam suas habilidades
orais.
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Nome do Local: ___________________________________________________________
Localização: ______________________________________________________________
Horários de funcionamento: ________________________________________________
Em qual período de ano é possível ser visitado: (  ) verão  (   ) inverno  
                                                                        (   ) primavera  (  ) outono
Público a quem é direcionado: (  ) crianças   (   ) famílias com crianças      
                                               (   ) adultos sem crianças   (   ) pessoas mais velhas  
É preciso usar alguma vestimenta especial?  (    ) sim    (   )  não
Quando esse local foi fundado?_______________ Por quem? ____________________
É preciso pagar ingresso (   ) sim   (   ) não   Quanto? ___________________________
De quais formas é possível chegar a esse local? ________________________________
Os visitantes podem levar alimentos? (   ) sim    (    ) não
Há hotéis e restaurantes próximos? __________________________________________

Produção de Texto

Você gosta de viver aventuras? Você leu dois relatos de pessoas que gostam 
muito de aventura. O primeiro, do velejador brasileiro Amyr Klink e o segundo, 
do ciclista Guilherme Chaves e seus dois amigos.

Que tal agora escrever sobre um passeio que você tenha feito com seus cole-
gas ou sua família?

Antes de escrever o relato, você fará uma pesquisa sobre o local para onde você 
foi. Você poderá pesquisar na Internet e anotar as informações na ficha abaixo.

1. A pesquisa

2. O texto informativo
Depois que realizar sua pesquisa e coletar os dados sobre o local, você deve-

rá escrever um texto com essas informações. Lembre-se que textos expositivos/
informativos são escritos em uma linguagem mais formal e quase sempre são 
escritos em 3a pessoa.

 Planeje seu texto usando as informações de sua pesquisa e escolhendo as 
palavras de ligação entre os parágrafos. Imagine que você é um jornalista e que 
está escrevendo para a seção do Jornal dedicada à viagens e ao turismo.
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 Neste capítulo, propomos 
que os alunos relatem sobre 
alguma viagem que fizeram. 
Para isso, pesquisarão sobre 
o local e preencherão uma 
tabela com os dados dessa 
pesquisa. A proposta está 
dividida em etapas que ajudam 
o aluno a gradativamente 
observem as diferenças entre 
diversas situações linguísticas.   
 No exercício 1 da página 101, 
o aluno selecionará um lugar 
para onde deseja viajar ou 
tenha viajado e coletará dados 
para preencher a tabela.
No exercício 2, das páginas 
101 e 102, o aluno utilizará 
os dados para criar ou contar 
um texto informativo para um 
jornal a partir dos dados que 
coletou. É importante lembrar 
os alunos que essa situação 
linguística requer um registro 
formal e um tom menos 
pessoal.
No exercício 3 da página 102, 
o aluno deverá criar um relato 
de viagem. Dessa vez, ele 
participará da história e por 
isso deverá utilizar a primeira 
pessoa do singular ou plural 
(eu, nós) como sujeito da 
narrativa.
Por último, no exercício 4 da 
página 104, o aluno criará um 
texto argumentativo, buscando 
convencer o leitor a fazer a 
viagem.
Essas propostas foram 
elaboradas para que o aluno 
escreva quatro tipos diferentes 
de textos que variem em 
seus propósitos e situações 
linguísticas.
Acreditamos ser muito 
importante que o professor 
aponte para o aluno que a 
situação e o propósito do 
texto determinam o registro e 
seu grau de envolvimento do 
narrador.
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3. O relato

 Agora, será o momento de escrever um relato sobre sua viagem ou pas-
seio a esse local. Você pode escrever seu relato em 1a pessoa do singular (eu), 
se você for narrar somente sua aventura, ou em 1a pessoa do plural (nós), se for 
narrar sua a aventura que fez com sua família ou seus colegas.

a) Antes de escrever, complete a tabela da próxima página para planejar 
o conteúdo do seu texto. Pense nas palavras e expressões que vai usar 
para descrever o local e os seus sentimentos durante essa aventura. Pense 
também nas palavras e expressões para ligar um parágrafo ao outro do seu 
relato

102
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Em que local aconteceu a 
aventura/passeio?
Quais eram as características 
desse local?

Onde você ficou hospedado?

Como você chegou a esse local

Quem estava com você nessa  
aventura?
Que eventos valem ser  
relatados?
O que foi mais surpreendente 
para você?

Houve algum aprendizado?

 

b) Escreva o relato contando sua aventura. LÍ
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c) Depois que terminar de escrever, troque seu caderno de atividades com um 
colega. Cada um deve ler o relato do outro e dar sugestões para melhorar o 
texto. Vocês podem digitar o texto depois de revisá-lo.

4. Ir ou não ir?

Agora você vai escrever um texto argumentativo para convencer seus leitores 
a ir ou a não ir a esse local. Você pode utilizar os dados de sua pesquisa e de 
sua experiência pessoal. 

Você vai dar sua opinião sobre o local, dizer porque as pessoas devem, ou 
não visitá-lo. Selecione seus argumentos e evidências para apoiá-los.

• Argumento 1  

 

• Evidência  

 

• Argumento 2  

 

• Evidência  

 

Use as linhas no final do caderno de atividades para escrever seu texto.

104

 Forme duplas produtivas 
para essa revisão, junte alunos 
que você sabeque podernao 
se beneficiar mutuamente do 
trabalho em dupla.

Você pode propor que 
antes de escreverem possam 
compartilhar seus argumentos 
e evidências, de forma que 
aqueles alunos que ainda 
tiverem dúvidas sobre a 
proposta possam esclarecê-
las.
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Reflexão linguística
Interjeição

Leia os quadrinhos da página 178 e depois  
responda junto com seu professor e colegas às questões a), b) e c).

1 Circule as interjeições abaixo e explique o que elas expressam.

a) Hum! Se eu fosse você, acho que não faria isso.

b) Oba! Amanhã iremos ao cinema.

c) Meu Deus! Eu nunca vi uma chuva tão forte como essa!

d) Ei! Cuidado! Não entre nessa sala! Você não está com o equipamento 
apropriado.

e) Vá em frente! Você sabe muito bem o que fazer.

f) Chega! Eu não consigo dormir com esse barulho!

g) Ai! Eu não vi esse galho no meio do caminho.

h) Não! O ônibus já foi embora.

i) Arre! Essa gripe acabou com minha semana!

2 Depois de ler a tirinha na página 179, responda oralmente às perguntas:

a) Quais são as interjeições que aparecem nos quadrinhos da personagem 
Hugo?

b) O que elas expressam?

(página178 e 179 do livro-lexto)
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 A Interjeição já foi trabalhada
no livro da 5a série e retorna
agora, como uma retomada e 
como aprofundamento do que 
já foi até aqui trabalhado.
converse com os alunos 
sobre como essas pequenas 
palavrinhas podem dar um 
colorido especial ao texto 
e explicitar as intenções do 
autor quanto à mensagem que 
ele pretende passar aos seus 
leitores.
Para relembrar, leia: https:// 
www.normaculta.com.br/ 
interjeicao/ Veja na versão do 
professor do seu livro-texto as 
orientações e respostas para 
esses exercícios
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3 Utilizando o quadro de interjeições da página 178 do seu livro-texto, 
substitua a fala do segundo interlocutor por uma interjeição que você julgue 
apropriada à situação.

a) – Vamos à praia no próximo fim de semana? 
− Fico muito feliz com o convite! __________________________________

b) – Foi você que fez isso? 
− Desculpe-me, eu não sei sobre o que a senhora está falando! _______________

___________________

c) – Ela não foi indicada para ser a treinadora do time. 
− Estou muito triste com a notícia. __________________________________

d) – Não vou conseguir terminar essa tarefa no prazo determinado. 
− Acredito que você terminará a tarefa a tempo! _____________________________

4 Reescreva os enunciados usando as interjeições de acordo com as situações 
indicadas.

a)  _________________ Esse café está muito quente. (dor)

b)  _____________________ Esse lugar não me parece seguro! (suspeita)

c) Amanhã conseguiremos terminar nossos trabalhos!  ___________________ 
(alívio)

d)  ____________________ Você está correndo muito! (advertência)

e)  _____________________ Justo hoje está chovendo! (frustração)

f)  ______________________O sabor dessa comida está delicioso! (satisfação)

g) Ele chegará a tempo  _____________________ (esperança)

h) Ao vê-la, disse _____________________ , com um sorriso imenso! 
(saudação)

i)  ____________________ Pensei que você não fosse chegar mais! Está 
atrasado uma hora! (impaciência)
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5 Que interjeição você usaria nas seguintes situações?

a) Encontrou na rua seu ídolo do esporte.

b) Recebeu um telefonema avisando-o que encontraram  
seu animal de estimação.

c) Soube que teria de dividir seu quarto com uma pessoa  
que ronca muito alto.

d) Encontrou na rua uma carteira com documentos.

e) Ouviu algumas pessoas falando alto na biblioteca.

f) Percebeu que a sopa está muito quente.

g) Deixou cair no chão a jarra que sua mãe ganhou de casamento.

h) Presenciou um acidente.

i) Recebeu elogios do seu professor pelo seu esforço e dedicação às aulas.

j) Viu seu amigo do outro lado da praça.

A interjeição e a construção dos sentidos

1 Leia o texto a seguir escrito por Carlos Drummond de Andrade.

 

(página 181 do livro-lexto)

O que se diz
Que frio! Que vento! Que calor! Que caro! Que absurdo! Que bacana!
Que frieza! Que tristeza! Que tarde! Que amor! Que besteira! Que 
esperança!
Que modos! Que noite! Que graça! Que horror! Que doçura! Que 
novidade!
Que susto! Que pão! Que vexame! Que mentira! Que confusão! Que 
vida!
Que talento! Que alívio! Que nada...
Assim, em plena floresta de exclamações, vai-se tocando pra frente...

Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983, p.1379.
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a) Em que situações você usaria as seguintes expressões

b) Cada grupo a seguir indica sentimentos comuns, identifique que 
sentimentos são esses.

Que besteira!, Que modos!, Que vexame!

Que bacana!, Que graça!, Que doçura!

Que horror!, Que susto!, Que vida!

2 Que significado as interjeições assumem nas diferentes situações a seguir.

a) Psiu! – dito por uma enfermeira aos presentes na sala de espera de um 
hospital.

b) Psiu.... – dito por um colega ao um outro que passa.

c) Puxa! – dito por um estudante ao ser aprovado no vestibular.

d) Puxa! Dito por uma mulher ao bater o carro.

3  Escolha mais 2 interjeições e crie com elas pares de frases nas quais as 
mesmas interjeições tenham sentido diferente.

- Que caro!  -Que chato! - Que tarde! - Que alívio!
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1 O poema apresenta informações sobre o menino.

a) Cite dois adjetivos que o caracterizam.

b) Por que as pessoas atribuíam essas características ao menino?

c) Dentro do contexto do poema, o que significa “água na peneira”?

2  Para você, o que esse poema relata sobre o menino?

3 Ao longo do poema, são a presentadas as ações e um sentimento do garoto 
considerados despropositados.

a) Transcreva os trechos do poema em que isso ocorre.

        

b) Por que essas ações e esse sentimento são considerados absurdos? Fale com 
os colegas.

ANTES DA LEITURA 

 páginas  188 e 189 do livro-texto

ESTUDO DO TEXTO
 (página 193 do livro-texto)

Capítulo 6
Poema
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 Possíveis “Eu posso 
declarações” (“NCSSFL-ACTFL 
Can-do Statements”) a serem 
alcançados nos trabalhos com 
as atividades propostas neste 
capítulo:
Interpersonal comunication –
Intermediate High toward 
Advanced Low
I can ask and answer questions
related to subjects such as 
geography, history, art, music, 
math, science, language, or 
literature.
I can start, maintain, and end 
a conversation on a variety of 
familiar topics.
I can ask for information, 
details, and explanations 
during a conversation.
I can participate in 
conversations about familiar 
topics that go beyond my 
everyday life. I can talk in 
an organized way and with 
some detail about events and 
experiences in various time 
frames. I can describe people, 
places, and things in an 
organized way and with some 
detail.
I can handle a familiar 
situation with an unexpected 
complication.
I can talk about historical 
events.
I can use my language to do 
a task that requires multiple 
steps.
Inperpretive Reading - 
Intermediate High toward 
Advanced Low I can 
understand the main idea of 
and a few supporting facts 
about famous people and 
historic events.
I can read texts that compare 
and contrast information.
I can read a short summary 
of a historical figure’s 
accomplishments.
I can understand the main 
idea and a few supporting 
facts about a scientific 
discovery from a summarized 
description.
I can sometimes follow short, 
written instructions when 
supported by visuals.
I can read texts that compare 
and contrast information.

 Presentational writing – Intermediate Mid toward Intermediate High
I can write a simple summary about something I have learned.
I can write a simple summary about an assignment or task that I have been asked to do.
I can document the series of steps needed to complete a task or project.
I can write on topics related to school, work, and community in a generally organized way.
I can write some simple paragraphs about events and experiences in various time frames.
Presentational speaking – Intermediate Low toward Intermediate High
I can make presentations on a wide variety of familiar topics using connected sentences.
I can present ideas about something I have learned, such as a historical event, a famous person, or 

a current environmental issue.
I can explain a series of steps needed to complete a task or experiment.
I can make a presentation on something I have learned or researched.
I can give a short presentation on a current event.
I can present about a topic from an academic subject, such as science, math, art, etc.
Conteúdos gramaticais: 
Neste capítulo estudaremos os usos dos pronomes pessoais do caso reto. Em
ortografia, retomaremos o emprego do C ou Ç para representar o som /s/ e o emprego da letra C 

ou do dígrafo QU para representar o som /K/.
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Estudo do texto
A sonoridade e o ritmo do poema

1 Observe estes dois textos.

a) Que características do mar e da estrela são destacadas em cada um dos 
textos?

b) Que diferença você percebe entre os dois textos, na forma como estão 
organizadas as palavras?

c) Qual dos dois textos apresenta uma forma que se assemelha a do poema de 
Manoel de Barros “O menino que carregava água na peneira”? Justifique.

 

(página 194 do livro-lexto)

Texto II
Uma estrela
namoradeira
piscou
só para mim
talvez quisesse
que eu subisse ao céu
pra gente viver
um amor sem fim.
Almir Correia. Poemas Malandrinhos. São Paulo: Atual, 1991. p.15.

Texto I 
Éramos três velhos amigos na praia quase deserta. O sol estava 
bom; e o mar, violento. Impossível nadar: as ondas rebentavam lá 
fora, enormes, depois avançavam sua frente de espumas e vinham 
empinando outra vez[...]
Rubem Braga. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record,2004.
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 Sugestões para trabalhar a 
leitura do poema das páginas 
190-192 do livrotexto em 
sala de aula. Antes de iniciar 
a leitura mediada do texto, 
sugerimos que o professor:

• Leia com os alunos o quadro 
explicativo da página 190 
sobre o poeta Manoel 
de Barros, que explica a 
importância da obra desse 
autor na literatura brasileira.

• Mostre alguns poemas 
de Manoel de Barros e 
discuta com os alunos sobre 
como eles mostram uma 
perspectiva diferente sobre 
as coisas da vida comum.

Outro aspecto importante 
de sua poesia é a associação 
incomum de palavras. A 
seguir, há indicação de 
websites que você pode 
visitar com os alunos para 
ler alguns de seus poemas. 
http:// www.portalraizes.
com/1inesqueciveispoemas- 
de-manoel-de-barros/ http://
www.jornalopcao.com.
br/opcaocultural/ os-dez-
melhores-poemas-demanoel- 
de-barros-10337/

Nos websites indicados a 
seguir, você pode consultar 
e conhecer poetas em língua 
portuguesa que produziram 
poemas infanto-juvenis:

Poesia infantil de Vinicius 
de Moraes: http://www.
antoniomiranda.com.br/ 
poesia_infantil/vinicius_de_
moraes.html 

Poemas visuais de Angela 
Lago: http://www.angela-lago.
net.br/ index.html

Conte para seus alunos 
sobre seus poetas e poemas 
favoritos. Leia alguns em voz 
alta para a sala.

 Professor, o trabalho com o poema de Manoel de Barros deve tomar tempo 
para leitura e discussão.
Os exercícios aqui adaptados buscam ajudar na compreensão do texto.

110



Caderno de atividades - Livro do Professor Caderno de atividades - Livro do Professor

2 Responda.

a)  Quantos versos há no poema “O menino que carregava água na peneira”?

b) Quantas estrofes há no poema?

3 Releia os seguintes versos do poema

Observe os destaques nas palavras: o que há de semelhante entre elas? 
Fale para um colega.

4 Leia o poema.

Noturno

Na cidade, a lua:

a joia branca

que boia na lama da rua.
Guilherme de Almeida. Em: Rodolfo Wutzig Guttila (org.) 
Boa companhia: haicai. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.86.

a) Quais são as palavras que rimam nesse poema?

b) Em que posição do verso essas palavras aparecem?

“com o tempo descobriu que escrever seria
o mesmo que carregar água na peneira
No escrever o menino viu
que era capaz de ser
noviça, monge ou mendigo
ao mesmo tempo.
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c) Escreva palavras que rimem com as que você identificou no item a. Depois, 
reescreva o poema substituindo as palavras que rimam no original pelas 
novas e, em seguida, leia em voz alta.

Reflexão linguística 

1 Leia o fragmento da canção abaixo.

a) A palavra “trilhares” não existe nos dicionários. Quais os possíveis 
significados dessa palavra? Converse com um colega e depois, compartilhe 
com a classe o que conversaram.

b) No contexto da canção, que sentido ela parece ter? Que versos justificam 
sua resposta?

(página 200 do livro-lexto)

Trilhares

As estrelas que de noite eu via
Todas elas lá no céu estão
Mesmo sem vê-las durante o dia
Piscam no céu com o sol gordão

São trilhares de estrelas
e eu nem sabia
Que estão lá no céu até mesmo de dia

Como pode o céu ter tanta estrela
Como pode parece um mar de areia
(...)

112

 Veja as orientações e as 
repostas para esses exercícios 
na versão para o professor do 
seu livrotexto
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c) Que palavras da primeira estrofe da canção substituem a expressão as 
estrelas?

d) Reescreva a estrofe substituindo novamente essas palavras por as estrelas. 
Que diferença você observa?

PENSANDO SOBRE A LÍNGUA
Leia a quadrinha abaixo e depois responda às perguntas 1 e 2. 

Ela ontem me falou

Que não anda nem passeia

Como é que hoje cedinho

Eu vi seu rastro na areia?

1  Releia o primeiro verso e complete a tabela abaixo:

Pronome que indica a 
pessoa de quem se fala

Pronome que indica a 
pessoa que fala
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Neste exercício trabalharemos 
os pronomes pessoais do caso 
reto (eu/tu/ele, ela/nós/vós/
eles ,elas).
Leia a quadrinha com os 
alunos e converse sobre 
as palavras destacadas, 
completando a tabela do 
exercício 1. Pergunte aos 
alunos a quem a palavra seu, 
no último verso, se refere.
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2 Faça um desenho que represente o primeiro verso da quadrinha. 

3  Você conhece esta cantiga? Se conhecer, cante com seus colegas, se não, 
aprenda para cantar.

Ciranda Cirandinha
Ciranda, Cirandinha 
Vamos todos cirandar 
Vamos dar a meia volta 
Volta e meia vamos dar
 
O Anel que tu me deste 
Era vidro e se quebrou 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou

114

O desenho ajudará você 
a perceber se os alunos 
compreenderam o sentido 
da quadrinha. Peça que cada 
aluno apresente seu desenho 
e explique-o aos colegas.
 

Leia os versos da canção e 
cante-a para seus alunos, caso 
eles não a conheçam
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a) Observe os pronomes que estão destacados na segunda estrofe, converse 
com um colega, observem o exemplo e, juntos, completem a tabela abaixo.

verso pronome A quem se refere

1o verso
tu à pessoa com quem se está falando

me à pessoa que está falando

2o verso se

3o verso

tu

me

4o verso se

b) Imagine agora que o anel tivesse sido dado por duas pessoas. Que 
mudanças você precisaria fazer na estrofe?  Escreva abaixo a segunda estrofe 
com essas modificações.

O anel
Era vidro e se quebrou
 
O amor 
Era pouco e se acabou

c) Agora, uma pessoa dá o anel para dois amigos. Que mudanças precisarão 
ser feitas nos versos? Converse com seu colega e depois escrevam como 
ficariam os versos.

O anel
Era vidro e se quebrou
 
O amor 
Era pouco e se acabou
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Faça esse exercício 
coletivamente com os alunos 
e ajude-os a perceber que 
pronome deve ser usado em 
cada caso.

As quadrinhas no exercício B:
O anel que vocês me deram/ 
o anel que vós me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que vocês me tinham/ 
o amor que vós me tivestes
Era pouco e se acabou.

O anel que você nos deu/ O 
anel que tu nos deste
Era vidro e se quebrou.
O amor que você nos tinha/O 
amor que tu nos tinha
Era pouco e se acabou.
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d) Em dupla, crie um diálogo no qual devam aparecer os pronomes que estão 
no quadro abaixo. Depois, apresentem para a classe o diálogo que criaram.

Os sons e as letras do português
Qual escolher: C ou Ç? 

Você já deve ter percebido que algumas vezes a letra C recebe um sinal 
abaixo dela, o cedilha, e se transforma no Ç. 

Vamos analisar apenas palavras que têm o C ou Ç seguidos das vogais A, 
O ou U.  Forme uma dupla com um colega, o desafio de vocês será tentar des-
cobrir por que, às vezes, usamos o C e outras o Ç. 

1 Observe o diagrama abaixo, converse com seu colega de dupla e desvendem 
esse mistério!

Eu        me       nós      nos       ela     a

C Ç

C Ç

C ÇC Ç

C Ç

C ç

C ç

C Ç

C ÇC Ç

C Ç

C Ç

C Ç

c Ç

c Ç

c Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç

C Ç 

C Ç 

C ou Ç + A, O, U

COLMEIA POÇO

CONVITE MOÇA

VACA AÇÚCAR

OCUPADO CUPUAÇU

ACABOU BERÇO

COLCHÃO CAÇADOR

PREOCUPADO EMOÇÃO

ÓCULOS ROÇA

MÚSCULO MAÇÃ

ACABADO ABRAÇO
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Nessa atividade os 
alunos devem descobrir 
a regularidade contextual 
para o emprego do ç  para 
representar o som /s/(quando 
estiver acompanhado das 
vogais a, o e u).
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2 Prepare-se para compartilhar as descobertas de sua dupla com a classe. 
Vocês podem começar assim:

3 Depois que ouvir todas as duplas, junto com seu professor, elaborem uma 
síntese das descobertas. Escreva essa síntese nas linhas abaixo.

 

Os sons e as letras do português

Qual dos dois: C ou QU? 

 Mais um trava-línguas para você falar, sem se enrolar!

O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui Cacá quer? 
Cacá quer qualquer caqui.

Você conhece essa fruta que o Cacá quer? 

1 Releia o trava-línguas, circule todas as palavras que tem qu e pinte as vogais 
que aparecem logo depois.

“Nós descobrimos que usamos o Ç quando ...... e usamos o C quando.......”

É uma fruta deliciosa, que teve sua 
origem na Ásia, sendo trazida para 
todos os continentes. O Brasil está entre 
os maiores produtores de caqui do 
mundo.
O caqui também é muito apreciado em 

Portugal.
Veja ao lado como ela se parece.
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Deixe que os alunos 
falem sobre o padrão que 
descobriram e depois elabore 
uma síntese junto com todos 
e peça que a transcrevam em 
seu caderno de atividades.

Ainda estudando sobre 
as diferentes formas de 
representar o som /k/ os 
alunos vão descobrir/relembrar 
as regras para empregar a 
letra c ou o dígrafo qu para 
representar o som /k/ (ca).
Leia o trava-língua com 
os alunos e ajude-os a 
compreender o significado 
(Caca, uma pessoa, quer um 
caqui, uma fruta). Apresente 
a fruta, caso os alunos não a 
conheçam. Você deve usar 
imagens coloridas ou mesmo 
vídeos (veja, por exemplo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=2xEJBcJoDGQ  ou 
https://www.youtube.com/
watch?v=gfzdrQ-1lE4 )

Li
vr

o 
do

 p
ro

fe
ss

or

117



Caderno de atividades - Livro do Professor

2 Leia as palavras abaixo e pinte também as vogais que estão logo após o qu. 
O que você pode perceber? Fale para um colega e depois compartilhe com a 
classe.

 

3 Que som o qu está representando nessas palavras?

   

4 Você já descobriu que para representarmos esse som podemos também 
usar a letra c. Relembre a regra que descobriu e escreva quais vogais devem 
seguir o c  e o qu para que representem o som do /k/ e, depois complete o 
diagrama abaixo.

 

5 Que tal testar seus conhecimentos sobre as palavras escritas com c e qu para 
representar o som do /k/ jogando o “Jogo da Forca”?

a) Escolha um colega para jogar com você.

b) Os dois devem escrever em um papel 5 palavras com c e 5 palavras com qu 

c) Decidam quem será o primeiro a jogar. Esse jogador deve escolher uma de 
suas palavras para que o colega adivinhe.

d) O primeiro jogador faz um tracinho para cada letra da palavra que escolheu.

e) O segundo jogador deve falar as letras que ele 
acredita que formarão a palavra.

f) A cada erro, deve-se desenhar uma parte do corpo 
na forca. Ganha o jogo quem descobrir a palavra 
antes de “ser enforcado”.

mosquito parque

máquina

quente

esquilo

queimado

basquetemaquiagem

queijo

periquito

equipamento

quieto

cheque

biquíni

panquecapequeno

___________   ___________ ___________   ___________    ___________
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Deixe que os alunos pintem 
as vogais que antecedem 
e sucedem o dígrafo QU e 
estimule os alunos a perceber 
o som que ele representa. 
Depois, ajude-os a perceber 
o padrão: para representar o 
som do /k/ usamos a letra C, 
sempre que ela for seguida 
pelas vogais a, o, u e usamos 
o dígrafo, sempre que as 
vogais seguintes ao som 
forem e ou i. 

Para o jogo da forca, você 
pode deixar que os alunos 
escolham as palavras que 
usarão no jogo ou você pode 
distribuir as palavras para que 
joguem.
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Reflexão linguística

1  Observe as frases a seguir e depois responda oralmente às perguntas a e b.

a) Circule os pronomes em cada frase. Em que pessoa do discurso eles estão?

b) Em que tipo de situação (formal ou informal) cada frase costuma ser 
empregada? Discuta com seu professor e colegas.

2 Leia a anedota a seguir.

a) Quais são as personagens da anedota?

b) Na realidade, quem está cheia de pulgas: a casa ou a cadela?

c) Qual palavra do texto fez com que o dono da cadela não entendesse o que 
a outra personagem dizia? Por que houve esse engano?

(página 203 e 204 do livro-lexto)

   I.  Quanto tu chegares, te dou uma carona.

  II.  Quando você for embora, te levo de carro.

  II.  Já lhe dei um presente, falta cumprimentá-lo.

IV.  Já te dei um presente, falta cumprimentar você.

— Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas!
— Fifi, não entre nessa casa de novo. Ela está cheia de pulgas.
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 Veja os comentários e 
respostas na versão do 
professor do seu livro-texto.

Ajude os alunos a perceber 
que quando substituimos 
os nomes por pronomes, 
devemos cuidar para a 
referenciação não fique 
confusa e nem gere dúvidas ao 
leitor.Caso contrário, poderia 
gerar confusões como esta da 
anedota.
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d) De que forma você poderia reescrever a primeira fala da anedota para 
eliminar essa ambiguidade?

Estudo do texto

1 Complete o quadro com as informações do poema.

Lugar onde 
ocorre a ação

Quem fez a ação Ação Objeto da ação

(página 207 do livro-lexto)
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2  O que existe em comum entre as pessoas que aparecem no poema?

3 O poema apresenta várias repetições de versos. Que sentidos essas 
repetições acrescentam às ações realizadas no poema? Converse com um 
colega e depois compartilhem sua resposta com a classe.

4 Que semelhança há entre o verso “e o mundo gira imóvel como um pião!”e 
“o movimento realizado pelas mulheres e pela menina”?

Produção de texto 

Poesia é armação de palavras com um canto dentro. 
                                Manoel de Barros

Caro aluno, neste capítulo você leu e ouviu alguns poemas 
em língua portuguesa. Convidamos você e seus colegas a or-
ganizarem uma caixa com os poemas preferidos da sala. Para 
formar essa caixa, cada um transcreverá seu poema favorito. 

Para isso, vocês devem ler e pesquisar outros poemas, seu 
professor trará uma seleção destes textos, mas você também 
poderá pesquisar na Internet ou nos livros que estão disponí-
veis na classe e na biblioteca da escola.

A proposta terá 3 etapas:

Etapa I. Leitura e seleção de textos para a caixa de poemas

Nessa etapa você também poderá ouvir a leitura que seu professor fará de 
poemas escolhidos por ele. Depois que ler e ouvir vários poemas, escolha aquele 
de que mais gostar para  transcrevê-lo na página 123 deste livro.

 A proposta de produção de 
texto deste capítulo compõese 
de três etapas. A primeira será 
a seleção de poemas para 
a criação de uma caixa de 
poemas da sala. A segunda 
etapa será cada aluno ler 
em voz alta um poema que 
escolher. Na terceira etapa, 
entre todos os poemas lidos, 
o aluno irá selecionar seu 
texto preferido e justificar sua 
escolha por escrito.

 Etapa I.
Incentivamos que o professor e o aluno pesquisem poemas em língua portuguesa. Professor, agregue seus 
poemas favoritos à lista, como também procure outros. Para ajudar nessa tarefa, selecionamos alguns poemas para 
a coletânea da sala. Em busca de uma abordagem pluricêntrica da língua portuguesa, há poemas de autores de 
diferentes variantes da língua portuguesa. Essa coletânea estará no final dessa orientação para professores.
Sugerimos que o trabalho com os poemas seja criativo e lúdico. O professor pode deixar vários textos disponíveis 
na sala e fazer com que os alunos circulem pelo espaço tendo acesso a diversos poemas. 
Outra possibilidade é a distribuição aleatória de poemas em envelopes para que os alunos abram, leiam 
silenciosamente e depois compartilhem com a sala. Se houver a possibilidade, você pode plastificar os poemas 
e pendurá-los, compondo uma espécie de instalação para que os alunos circulem pelo espaço e leiam diversos 
poemas. Uma possibilidade é gravar a leitura em voz alta dos alunos para compor uma instalação de poemas, 
que pode ser disponibilizada em um espaço comum da escola para que alunos de outras classes tenham acesso 
também.
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Etapa II. Leitura do poema escolhido

Recorte com cuidado a página em que transcreveu seu poema favorito, ela irá 
para a caixa de poemas da classe. Prepare-se para ler o poema que escolheu em 
voz alta para seus colegas. Ensaie sua leitura, fique atento ao tom de voz que vai 
usar e às pausas que dará quando estiver lendo. Você pode também fazer ges-
tos enquanto lê. Se o poema não for muito longo, você pode decorá-lo.

Etapa III. Escolha o seu poema preferido 

 Dentre todos os poemas lidos, qual foi o seu preferido? Foi o que você leu ou 
algum outro que um colega tenha lido? Selecione seu poema preferido e escre-
va uma justificativa para sua escolha. Explique o que lhe encantou nesse texto. 

Você o escolheu porque gostou da combinação de sons, ou seria a emoção 
que lhe causou durante a leitura do poema? Seria porque as palavras estão 
combinadas de um jeito especial, ou porque o tema é muito interessante? 

Pense nessa justificativa e depois a escreva. Você pode começar assim:

Eu escolhi o poema .....

ou

Meu poema preferido é ......

ou

Entre todos os poemas lidos na aula, meu pre ferido foi .....

Depois, escreva a justificativa.

Porque...... 

Agora, que todos já escolheram o poema para a caixa e  
justificaram sua escolha, é a hora de preparar e enfei-
tar a caixa onde eles ficarão guardados. Vocês po-
dem decorar a caixa com desenhos, papel colorido, 
ou da forma como preferirem. Seu professor poderá 
plastificar ou laminar as folhas em que transcreveram 
os poemas, assim elas poderão ser usadas durante 
todo o ano. Sempre que quiserem, poderão ler os 
poemas.
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 Etapa II.
Sugerimos que a leitura 

dos poemas seja feita em 
voz alta. A leitura em voz alta 
pode ser organizada em duas 
etapas, primeiramente para 
o conhecimento do texto 
e depois da exploração e 
discussão dele. Nessa fase 
da proposta, sugerimos que 
o professor incentive a leitura 
dos poemas, pedindo para 
que os alunos preparem-se 
para um sarau literário.

Estimule seus alunos a 
usarem frases completas e 
a justificarem sua opinião 
com argumentos que sejam 
sustentáveis
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Conversando sobre poemas

Para terminar nossa proposta você vai 
formar um grupo com mais quatro colegas 
para compartilhar sua opinião sobre o se-
guinte tema:

Você acha que é importante ler poesia?  
Por que sim?  
Por que não?

Pense nessa pergunta e na resposta que dará, procure encontrar justificativas 
claras para expressar sua opinião. Escute a opinião de seus colegas e diga a eles 
se concorda ou não com ela. 

Depois, cada representante do grupo, formará um novo grupo na sala para 
apresentar aos colegas uma síntese da conversa que tiveram. 

Reflexão linguística

1 Leia a tira do Garfield que está na página 212 do seu 
livro-texto para responder às perguntas abaixo.

a) No segundo quadrinho, Jon afirma: “Você também 
devia fazer isso”. A que Jon se refere ao usar a palavra 
isso?

b) Por que Garfield não entendeu o conselho do Jon?

c) O que causa humor nessa tira? Fale para um colega.

(página 212-214 do livro-lexto)
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 Retome com os alunos o 
emprego dos pronomes 
demosntrativos em 
concordância ao referente.
Esse já foi um conteúdo 
trabalhado anteriormente, mas 
observamos que ainda precisa 
ser revisto e sistematizado 
através do trabalho e do feed 
back do professor.
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2 Leia o poema.

Hora do banho
Entrar no banho, puxa vida,
é acabar com a brincadeira.

— Já pro banho, não enrola,
Olha só quanta sujeira!

Todo dia isso acontece.
Minha mãe é mesmo fogo:
Sempre fica me chamando
Na melhor parte do jogo
[...]
Claudio Thebas. Amigos do peito.15 ed. Belo Horizonte:Formato,2006

a) O poema acima fala do conflito entre a mãe e o filho em relação à hora do 
banho. Explique qual é esse conflito. Na sua casa acontece também? Fale 
para um colega.

b) Quando o menino diz “Todo dia isso acontece”, o pronome isso se refere a 
que fato?

3 Reescreva as frases a seguir, utilizando adequadamente os pronomes 
demonstrativos (aquele/aquela, este/esta, esse/essa).

a) Você viu ______________________ menina lá fora? É sobre ela que estávamos 
conversando pela manhã.

b) Por favor, pegue para mim  __________________ toalha que está ao seu lado!

c) Preste atenção, ___________________ bicicleta em que você está bicicleta em 
que você está andando parece estar com os freios gastos!

d) Cuidado! _______________________________ pacote na minha mão é frágil.
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Nome:___________________________________________________
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1 O texto apresenta alguns fatos históricos sobre os vikings.

a) Escreva um breve resumo sobre o que aprendeu sobre esse povo.

b) Fale para um colega o que aprendeu sobre a criação do alfabeto dessa 
cultura.

2 A origem da palavra runa, segundo o texto, é run, palavra do nórdico antigo 
que significa mistério. Relacione esse significado da palavra ao uso desse 
alfabeto entre os vikings.

             

3 Releia e depois responda oralmente.

a) Mesmo sem saber quem foi Varin, o que é possível supor sobre a condição 
social dessa pessoa?

b) Localize o trecho onde se encontra a informação que apoia essa suposição e 
leia para um colega.

ANTES DA LEITURA 

 páginas  220 e 223 do livro-texto

ESTUDO DO TEXTO
 (página 225 do livro-texto)

“A maior inscrição de que se tem conhecimento (...) contém 750 
letras e foi gravada em memória do filho de Varin.”

Capítulo 7
Artigo Expositivo
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 Possíveis “Eu posso 
declarações” (“NCSSFL-ACTFL 
Cando Statements”) a serem 
alcançados nos trabalhos com 
as atividades propostas neste 
capítulo:

Interpersonal comunication 
– Intermediate High toward 
Advanced Low
I can ask and answer questions 
related to subjects such as 
geography, history, art, music, 
math, science, language, or 
literature.
I can start, maintain, and end 
a conversation on a variety of 
familiar topics.
I can ask for information, 
details, and explanations 
during a conversation.
I can participate in 
conversations about familiar 
topics that go beyond my 
everyday life. I can talk in 
an organized way and with 
some detail about events and 
experiences in various time 
frames. I can describe people, 
places, and things in an 
organized way and with some 
detail. I can handle a familiar 
situation with an unexpected 
complication.
I can talk about historical 
events.
I can use my language to do 
a task that requires multiple 
steps.

Inperpretive Reading - 
Intermediate
High toward Advanced Low
I can understand the main 
idea of and a few supporting 
facts about famous people and 
historic events.
I can read texts that compare 
and contrast information.
I can read a short summary 
of a historical figure’s 
accomplishments.
I can understand the main 
idea and a few supporting 
facts about a scientific 
discovery from a summarized 
description.
I can sometimes follow short,
written instructions when 
supported by visuals.
I can read texts that compare 
and contrast information.

 Presentational writing – Intermediate Mid toward Intermediate High
I can write a simple summary about something I have learned.
I can write a simple summary about an assignment or task that I have been asked to do.
I can document the series of steps needed to complete a task or project.
I can write on topics related to school, work, and community in a generally organized way.
I can write some simple paragraphs about events and experiences in various time frames.
Presentational speaking – Intermediate Low toward Intermediate High
I can make presentations on a wide variety of familiar topics using connected sentences.
I can present ideas about something I have learned, such as a historical event, a famous 

person, or a current environmental issue.
I can explain a series of steps needed to complete a task or experiment.
I can make a presentation on something I have learned or researched.
I can give a short presentation on a current event.
I can present about a topic from an academic subject, such as science, math, art, etc.
Conteúdos gramaticais: Neste capítulo estudaremos o futuro do presente, em sua 

forma simples e na locução verbal. Em ortografia retomaremos os sons que podem ser 
representados pela letra G.
Sistematizaremos também o emprego do G ou GU para repreentar o som /g/.
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A estrutura do texto: organização em rede

1 Qual é o assunto central do texto? Fale para um colega.

2 Em torno desse assunto central foram dadas várias informações. Entre 
todas essas informações, identifique quatro que lhe pareçam as de maior 
relevância. Complete os quadros a seguir com essas informações.

 

(página 226 do livro-lexto)

Assunto central:

Informação 1:

Informação 2:
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 Sugestões para trabalhar a 
leitura do texto As runas do 
livro-texto em sala de aula.

• Leia com os alunos o 
quadro explicativo da 
página 224 do livrotexto 
sobre o contexto de 
produção do texto 
selecionado.

•  Para saber mais sobre o 
gênero expositivo, visite o 
website indicado a seguir: 
https://www.todamateria.
com.br/ texto-expositivo/

• Para saber mais sobre 
as runas, visite a página 
indicada a seguir: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Runas 

Depois da leitura do texto, 
você pode visitar o website 
indicado a seguir. Nele, os 
alunos podem escrever os 
seus nomes utilizando o 
alfabeto das runas. http://
www.pbs.org/wgbh/nova/ 
ancient/write-your-name-
inrunes. html

O exercício 1 da página 127 
foi criado para trabalhar, 
simultaneamente, a escrita 
em língua portuguesa, a 
capacidade de síntese dos 
alunos e a organização de 
um parágrafo. No item b, 
os alunos trabalharão essas 
habilidades na linguagem oral 
e no modo interpessoal de 
conversação.

 É muito importante que os alunos compreendam a estrutura do texto expositivo 
e observem que há a apresentação de um tema central e seu aprofundamento 
nos parágrafos seguintes. O conhecimento da estrutura dos gêneros textuais 
ajudará o leitor a compreender melhor os textos porque possibilita uma certa 
previsão sobre o que se lerá. Novamente lembramos que esses exercícios foram 
adaptados para que o trabalho com a linguagem escrita esteja articulado com 
a oralidade. Dessa forma, os exercícios para que os alunos compartilhem o 
que aprenderam com os colegas são uma boa maneira de trabalhar o modo 
interpessoal de conversação.
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Informação 3:

Informação 4:

3 O texto é composto de três parágrafos. Identifique o assunto central de 
cada um e fale para seus colegas.

4 Após estudar a estrutura do texto, ficou mais fácil compreendê-lo? Por quê? 
Prepare-se para compartilhar em voz alta sua resposta. Você pode começar 
assim:

“ Eu penso que depois que estudei a estrutura do texto foi....  porque....
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O contexto de produção

1 Leia o título do livro de onde foi extraído o texto que você leu na página 227 
do seu livro-texto.

a) De que assunto trata o livro?

b) O que há em comum entre o trecho retirado do livro que você leu e o 
assunto de que trata a obra?

2 O que um leitor poderia procurar ao ler um livro como esse?

3 Fale para um colega outras situações ou interesses que poderiam fazer um 
leitor procurar um livro como esse para se inteirar do assunto.

4 Considere a linguagem do texto. Circule as características abaixo que você 
atribuiria a ela. 

5 Prepare-se agora para compartilhar suas escolhas, justificando porque 
escolheu cada característica . Você pode começar sua frase assim:

“Para mim, a linguagem do texto é...   porque... “

“Na minha opinião, a linguagem do texto é... porque...”

“Eu penso que a linguagem do texto é...   porque... “

Informal u formal u vocabulário muito específico u vocabulário acessível u 

u frases longas e difíceis u frases de fácil compreensão

(página 227 do livro-lexto)
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 Caro professor, ao longo 
dos capítulos, muitos 
exercícios buscam despertar 
a consciência de que os 
textos, dependendo de 
seus propósitos e das 
circunstâncias de produção, 
variam em diferentes registros 
de linguagem. É muito 
importante fazer os alunos 
atentarem para o uso formal 
e informal da língua, dessa 
forma poderão perceber essa 
variação e buscar adaptar 
a linguagem que usam ao 
contexto da produção.
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PENSANDO SOBRE A LÍNGUA
Leia o poema de Roseana Murray:

1 Observe os verbos destacados na segunda estrofe. Em que tempo eles foram 
conjugados? Fale para um colega e depois, para a classe.

2 Por que você acha que a autora escolheu esse tempo verbal para o poema?

3 Complete os espaços em branco da tabela:

Verbo Tempo verbal A quem se refere 
no poema Pessoa do verbo

enfeitarão

escreverão

inventarão

encherão

No ano 3000
No ano 3000
Os homens já vão ter
Se cansado das máquinas
E as casas serão novamente românticas.
O tempo vai ser usado sem pressa:
Gerânios enfeitarão as janelas,
Amigos escreverão longas cartas.
Cientistas inventarão novamente
o bonde, a charrete.
Pianos de cauda encherão as tarde de música.
E a Terra flutuará no céu
Muito mais leve.
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Neste capítulo trabalharemos 
o futuro do presente. 
Apresentaremos aos alunos as 
duas formas: o futuro simples 
e o composto. Inicialmente 
apresentaremos o futuro 
simples, que é mais usado em 
linguagem mais formal ou em 
textos literários.
Leia o poema com os alunos 
e ajude-os a compreender o 
tema. A autora fala de uma 
forma como se no futuro as 
pessoas estarão cansadas da 
tecnologia e da modernidade 
e desejarão que o mundo 
volte a ser como era no 
passado. Talvez seja preciso 
contextualizar os alunos sobre 
o que significa casas com 
gerânios nas janelas, ou sobre 
escrever longas cartas... Ajude 
os alunos a perceber a relação 
que a autora faz entre “estar 
cansados das máquinas” 
(uma referência ao passado) 
e a retomada de hábitos 
como o de colocar vasos de 
flores nas janelas e escrever 
cartas(referência ao passado). 
Orientamos que o professor 
não inicie o estudo dos verbos 
e do tempo verbal antes de 
trabalhar a compreensão do 
poema.
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4 Complete as três últimas linhas da tabela do exercício 3 com outros três 
verbos que mostrem como também o tempo poderia ser usado sem pressa 
no ano 3000.

Você já sabe, mas não custa relembrar:

Leia estre trecho da canção “África”  da dupla musical Brasileira Palavra  
Cantada

5 Junto com seu professor, procure num mapa do mundo os países que  são 
citados na letra da canção. A quais continentes eles pertencem?

Os verbos sofrem variações de acordo com o tempo expresso por eles, 
podendo indicar ações no presente, no passado e no futuro.

Presente: expressa um fato atual, no momento em que se fala.
Ex.: Ele toca guitarra.
Passado ou pretérito: expressa um fato que aconteceu antes do momento em 

que se fala.
Ex.: Ele tocou guitarra.
Futuro: anuncia um fato que deve ocorrer depois do momento em que se fala.
Ex.: Ele tocará guitarra.

Quem não sabe onde é o Sudão 
saberá 
A Nigéria o Gabão 
Ruanda 
Quem não sabe onde fica o Senegal, 
A Tanzânia e a Namíbia, 
Guiné Bissau? 
Todo o povo do Japão 
Saberá 
 
De onde veio o  
Leão de Judá 
Alemanha e Canadá  
Saberão.
[…]

6 Volte à letra da canção e circule todos os verbos que estão no tempo futuro.

7 A quem esses verbos se referem?

8 Qual a diferença entre saberá e saberão?

Leia agora um trecho da canção “Amanhecer” de um cantor brasileiro cha-
mado Rubinho do Vale. Você pode ouvir essa canção em: 

https://www.cifraclub.com.br/rubinho-do-vale/amanhecer (acesso em 25 de abril de 2017)

O sol chegou nem licença pediu

Me acordou com um tapa de luz

Porta não há que me possa abrigar

Tô no tempo, o tempo é meu lar 

[...]

1 Depois de ler e cantar com seus colegas, reescrevam os versos nas linhas 
abaixo, passando os verbos destacados para o futuro. 

2 Releia os versos com as mudanças que você fez e, junto com um colega, 
respondam: Que alterações essas mudanças provocaram no sentido do texto?  

tô = forma coloquial de estou

132

Retome os tempos verbais 
com os alunos. Você 
pode deixar que leiam 
individualmente essa síntese 
e depois pedir que eles falem 
sobre os tempos verbais, 
explicando-os com suas 
palavras.

Como no poema da 
página anterior, explore 
os significados da letra da 
canção e depois, reproduza-a 
para que eles possam ouvir 
e cantar, juntamente com a 
dupla.
https://www.youtube.com/
watch?v=yGv47mv7874
Você pode explorar outros 
trechos da letra dessa canção, 
mas o importante é que 
tenha um Mapa Mundi para 
que os alunos percebam que 
a canção fala da importância 
da África para a humanidade 
(de onde vieram os primeiros 
humanos) e principalmente 
por sua influência na cultura 
brasileira.
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6 Volte à letra da canção e circule todos os verbos que estão no tempo futuro.

7 A quem esses verbos se referem?

8 Qual a diferença entre saberá e saberão?

Leia agora um trecho da canção “Amanhecer” de um cantor brasileiro cha-
mado Rubinho do Vale. Você pode ouvir essa canção em: 

https://www.cifraclub.com.br/rubinho-do-vale/amanhecer (acesso em 25 de abril de 2017)

O sol chegou nem licença pediu

Me acordou com um tapa de luz

Porta não há que me possa abrigar

Tô no tempo, o tempo é meu lar 

[...]

1 Depois de ler e cantar com seus colegas, reescrevam os versos nas linhas 
abaixo, passando os verbos destacados para o futuro. 

2 Releia os versos com as mudanças que você fez e, junto com um colega, 
respondam: Que alterações essas mudanças provocaram no sentido do texto?  

tô = forma coloquial de estou
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Somente depois de explorar 
a letra e cantar a canção com 
os alunos,  faça os exercícios. 
Ajude os alunos a perceber 
que saberá refere-se a 3a 
pessoa do singular e saberão a 
3a pessoa do plural.

Ouça com os alunos a canção 
de Rubinho do Vale em: 
https://www.youtube.com/
watch?v=n0qqq2jkqhQ
Se preferir, escreva ou 
projete toda a letra da canção 
no quadro para que os 
alunos possam acompanhar 
cantando.
Seria interessante deixar que 
os alunos realizassem essa 
atividade individualmente 
para que você possa avaliar 
sua compreensão sobre o 
conteúdo trabalhado.
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Há  ainda outra maneira de formarmos o futuro. Leia as tiras a seguir e de-
pois responda às perguntas.

 Tira 1 

1 Por que o Cascão pede seu presente adiantado?

 Tira 2 

2 Converse  com seu professor e colegas sobre a resposta que o personagem 
dá no último quadrinho. Ele estava se referindo à brincadeira? 
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Iniciaremos agora o trabalho 
com a locução verbal que 
forma o futuro (Verbo auxiliar 
+verbo no infinitivo). 

Deixe que os alunos leiam a 
tirinha e percebam a situação 
de humor. A pergunta 1 está 
colocada justamente para 
chamar a atenção sobre o 
final inusitado e o humor da 
tira.

A tira 2 exige dos alunos 
uma inferência pois tem um 
cunho mais crítico. Talvez, 
nesse caso seja preciso uma 
certa interferência para que 
os alunos compreendam o 
sentido. 
As tiras foram escolhidas 
porque nelas está empregada 
a locução verbal para indicar 
o futuro. Mas antes de 
discutirmos essa questão, 
o importante é que os 
alunos possam entender o 
significado.
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3 Releia  as tiras e observe as palavras que estão destacadas. Elas formam o 
que chamamos de locução verbal, pois são compostas por um verbo auxiliar 
(verbo ir) mais um verbo principal. Observe:

locução verbal tempo verbal 

vou ser (    ) presente  (    ) passado  (    ) futuro

vou distribuir (    ) presente  (    ) passado  (    ) futuro

vai ser (    ) presente  (    ) passado  (    ) futuro

4 Leia o bilhete que a Júlia deixou para sua mãe e circule as locuções verbais 
que estão indicando ações que vão acontecer no futuro, ou seja, depois do 
momento em que o bilhete foi escrito.

5 Agora, observe a tabela abaixo:

Pessoa Verbos
eu vou comer

ele/ela vai comer
nós vamos comer

eles/elas vão comer

Mamãe,

Depois que eu sair da escola, vou passar na 

casa da vovó. Vou tomar o chocolate quente 

que só ela sabe fazer e vou comer  o bolo de 

laranja que ela disse que preparou para mim. 

Vou chegar mais tarde em casa. Mas não se 

preocupe, o vovô vai me levar de carro.

Beijo,

    Julinha
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A partir deste exercício 
procure ajudar os alunos 
a perceber, a descobrir a 
regularidade para a formação 
do futuro composto. O termo 
locução verbal foi colocado 
aqui para o conhecimento 
dos alunos mas não será 
necessário aprofundar, 
apenas ajudar os alunos a 
perceber como o futuro pode 
ser formado com um verbo 
auxiliar (que é conjugado de 
acordo com a pessoa a quem 
se refere + o verbo principal 
no infinitivo)

O exercício 4 pode ser
realizado individualmente
e servirá como avaliação
para que você perceba se
seus alunos já
compreenderam e se
identificam as locuções
verbais.
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a) Converse com seu professor e colega e tentem descobrir qual é o padrão 
para formar o futuro usando uma locução verbal. Escreva nas linhas abaixo 
as conclusões a que chegaram.

  

6 Pratique completando os espaços em branco com locuções verbais que 
indiquem que as ações acontecerão no futuro.

a) Juca __________________    __________________ uma partida de futebol 
muito importante no próximo sábado.

b) Amanhã, Mariana ___________    _______________  seu vestido para a festa 
do final do ano.

c) No mês que vem eu e meus pais _______________    _______________ para 
o Havaí.

d) Meus amigos já confirmaram que _______________    ________________ da 
competição de leitura na próxima semana.

e) Eu ___________    _____________ esse lanche depois que a escola terminar.

f) Matheus ___________     _________ basquete no time principal no próximo 
ano.

g) Eu e meus primos __________    _________ na piscina do clube no sábado.

7 Continue praticando! Forme uma dupla com um colega e fale para ele o que 
você pretende fazer no próximo final de semana. Use locuções verbais para 
indicar as ações no futuro, conforme você aprendeu. Depois, seu colega vai 
falar o que ele pretende fazer.
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Antes de escrever a 
versão definitiva do padrão 
descoberto, deixe que os 
alunos falem sobre o que 
descobriram e depois, 
juntos, elaborem uma frase 
ou parágrafo para registrar 
essa descoberta. Ajude-os a 
fazer as revisões necessárias 
no texto e depois, escreva 
a versão que deverá ser 
transcrita no caderno de 
atividades.

Esse exercício corresponde 
a uma prática guiada, na qual 
os alunos terão que aplicar 
os padrões descobertos em 
situações controladas.

Aqui, os alunos utilização 
o modo de comunicação 
interpessoal para conversar 
com um colega sobre o 
que pretendem fazer num 
futuro próximo. Circule pela 
sala e observe se os alunos 
estão utilizando os verbos 
corretamente conjugados e 
dê feedbacks ajudando-os 
a perceber e a corrigir seus 
eventuais erros.
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Os sons e as letras do português

Os segredos do G  

Talvez você já conheça os segredos dessa letra mas, não custa nada relembrar, 
não é mesmo? Vamos começar pelos sons que ela pode representar. 

1 Todas as palavras abaixo tem a letra G, mas ela está representando dois 
sons diferentes. Leia as palavras abaixo, que foram retiradas dos textos do 
capítulo 7 do seu livro-texto,  se não souber o significado, converse com seu 
professor e colegas, ou ainda procure no dicionário. Depois, separe-as de 
acordo com o som que a letra G está representando. 

mágico          antigo          longos          magia          pagar          origem  
religiosas          gorro          ganhou          origem          pegadas          fogo            

mitologia          indígena          guloso          regular          agitado           
segundo          segura          gelado          região          gostou

Som de 
__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Som de 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________
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Neste capítulo trabalharemos 
com os alunos os sons que a 
letra G pode representar (som 
de jê e som de ga). A primeira 
atividade é a de separar as 
palavras em dois grupos de 
acordo com o som que essa 
letra está representando nas 
palavras. 

Você pode ler em voz alta 
todas as palavras e dizer aos 
alunos que a letra G está 
representando dois sons 
diferentes e que eles devem 
descobrir que sons são 
esses e depois, separar as 
palavras de acordo com o som 
representado pela letra G
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2 Agora que você já recordou os sons que a letra G pode representar, vamos 
olhar mais de perto quando ela representa o som do GUÊ.  Escreva as vogais 
que acompanham essa letra para que ela represente esse som.

3 Escreva o nome de cada uma das figuras abaixo e circule a sílaba em que 
está o som GUÊ.

 _____________________                  _____________________                     _____________________

    _____________________                  _____________________                     _____________________

4 De acordo com o que você observou até aqui, complete as frases com as 
regras para escrever corretamente palavras que tenham o som do GUÊ.

___________   ___________    ___________

• A letra G representa o som GUÊ sempre que for seguida das vogais ______, ______ e 
____________________.
• Para representar o som do GUÊ em sílabas que tenham as vogais ______ e _________ será 
preciso usar GU.

138

Importante depois que 
separarem as palavras, 
percebam a regra relacionada 
à posição que esse som 
ocupa na palavra, ou seja, 
se logo após o som /g/ (ga), 
estiverem as vogais a, o ou 
u, utilizamos a letra G, se 
depois desse som estiverem 
as vogais e ou i, deve-se usar 
o dígrafo GU.
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5 Que tal agora jogar a Loteria do G. Forme uma dupla com um colega, sigam 
as instruções que estão na pagina 58 e mostrem que já sabem tudo sobre 
como usar o G ou GU.

G GU

ER___ER

___EMA

___IAR

SE___IR

___IRINO

___ITARRA

___ENTE

CONSE___IR

___ELATINA

___INÁSTICA

___ELATINOSO

___IGANTESCO

___INCHAR

___ERREIRO

A___ENTE

IN___ÊNUO

IN___IÇAR

___ICHÊ

___ARDAR

___ERMINAÇÃO
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Sugerimos que o exercício 
seja feito individualmente 
pelos alunos e que você fale 
uma palavra de cada vez 
para que eles completem 
com G ou GU. Depois, faça a 
correção coletiva e peça que 
os alunos justifiquem suas 
escolhas, retomando o padrão 
descoberto.
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Reflexão Linguística

1 Troque a forma destacada (locução verbal) por um 
único verbo e leia a frase para um colega.

Monte seu cantinho de estudo – Para não perder 
tempo, tenha em mãos tudo de que vai precisar: livros, 
apostilas e cadernos das matérias, lápis, canetas e borra-
cha, rascunho (...).

  Disponível em http://atrevidinha.uol.com.br Acesso em: 20 de jul. 2010.

2 Transcreva a frase abaixo, trocando o verbo destacado por uma locução 
verbal.

Aluna nota 10 – Neste ano, nada de marcar bobeira. Se você aprender a 
estudar, tirar notas azuis será a maior moleza.

  Disponível em http://atrevidinha.uol.com.br Acesso em: 20 de jul. 2010. (adaptado)

3 Escreva uma frase que tenha uma locução verbal e peça para um colega 
trocar essa locução por um único verbo.

Estudo do texto

Para entender o texto

1 Um paradoxo é um raciocínio aparentemente contraditório. Vamos entender 
o paradoxo de Fermi comentado no texto.

(página 235 do livro-lexto)

(página 240 do livro-lexto)
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 Estes exercícios podem 
ser utilizados como uma 
avaliação para que o 
professor possa identificar 
o quanto os alunos 
compreenderam sobre 
o emprego das locuções 
verbais para indicar o futuro.
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 Complete o quadro da próxima página com as informações que faltam. Para 
isso, consulte o artigo nas páginas 238 e 239 do seu livro-texto.

Considerações

Nossa galáxia tem __________________________ anos.

Foram necessários _______________________ de anos 
para que a vida inteligente se desenvolvesse na Terra.

Suposição 1
Durante os cinco primeiros bilhões de anos de existência 

da galáxia também pode ter surgido  ___________________
____________________. 

Conclusão 1

Considerando a suposição 1, _______________________
______________    deveriam ter-se desenvolvido durante os 
cinco primeiros bilhões de anos de existência da nossa galá-
xia.

Suposição 2

Se de fato existirem _______________________________
_________________.

Se pelo menos uma delas, 1 bilhão de anos mais velha, e 
que fosse capaz de viajar a 110 da velocidade da luz, então 
em 1 bilhão de anos ________________________________.

Conclusão 2
Os _____________________________________________                                         

já deveriam estar aqui.

Paradoxo Mas não estão.
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 Veja as respostas e 
orientações na versão do 
professor do seu livro-texto.
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2 O artigo enumera algumas soluções para o paradoxo. Complete o esquema 
a seguir.

3 A que conclusão a leitura do texto permite chegar? Forme um grupos com 
mais três colegas, conversem sobre isso e depois troquem de grupo para 
compartilhar as conclusões a que chegaram.

Solução 1

Solução 2

Solução 3

S O L U Ç Õ E S
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Reflexão linguística

1 Leia o trecho de uma reportagem.

Joe Sacco, criador do jornalismo em quadrinhos, fala sobre 
como escolheu sua carreira

Joe Sacco não é um jor-
nalista tradicional. Enquanto 
seus colegas da faculdade de 
Jornalismo escolheram texto, 
fotografia ou vídeo para con-
tar suas histórias, ele uniu a 
paixão pela profissão e pelo 
desenho e criou a sua própria maneira de informar: o jornalismo em quadri-
nhos.

Guilherme Dearo.  Disponível em http://guiadoestudante.abril.com.br  Acesso em: 8 de ago. 2011.

a) Pelo trecho da matéria, você consegue imaginar se os fatos já aconteceram e 
estão terminados ou se continuam acontecendo? Justifique.

b) Reescreva o trecho, alterando os verbos em destaque para o tempo futuro, 
como se os fatos fossem ainda acontecer.

c) E você qual é a profissão que gostaria de ter quando for adulto?

(página 246 e 247 do livro-lexto)
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 Essa proposta pode ajudar 
os alunos a compreender 
os dois tipos de pretérito: o 
perfeito, que indica uma ação 
que aconteceu no passado 
e já terminou e o imperfeito, 
que indica umaação ou fato 
ocorrido num momento 
anterior ao atual, mas que não 
foi completamente terminado.
Ajude os alunos a perceberem 
as relações entre esses 
tempos verbais no português 
e no inglês. Ajude-os 
nessa transposição de 
conhecimentos
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2 Leia este trecho.

a) De acordo com o texto, quais são os hábitos alimentares dos antigos 
gregos? 

De acordo com o texto ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

b) Como esse trecho ficaria se o texto descrevesse os hábitos alimentares atuais 
dos gregos? Que tempo verbal seria utilizado? Fale para seus colegas como 
o texto ficaria.

c) O texto dialoga com o leitor. Localize os trechos que confirmam isso. Em 
seguida, responda: qual a função do diálogo nesse texto?

Viagem à Grécia – 
Bem-vindos à terra 
dos deuses, filósofos  
e artistas

Imagine que você está no sé-
culo V antes de Cristo e mora 
na Grécia. Imagine ainda que 
você está faminto. O que fa-
zer? Pizza com refrigerantes nem pensar! Essas iguarias não são da-
quele tempo. Aliás, nem os talheres tinham surgido. Os gregos comiam 
com as mãos. Eles se alimentavam de pão, mingau, figo, peixe, legumes 
e verduras. As aves e os animais de carne vermelha só faziam parte dos 
banquetes de cerimônias religiosas. Imagine agora que você quer se di-
vertir um pouco. Nem adiante pensar em parque de diversões. Isso não 
existia na Grécia Antiga! Então, que tal um passeio na pólis? Aposto 
que você vai adorar!
           Fernanda Marques. Disponível em http://chc.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 26 de jul, 2010.
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Produção de Texto

Caro aluno, você vai elaborar um artigo expositivo para um livro artesanal 
sobre o folclore brasileiro que integrará o acervo da biblioteca de classe. Como 
você aprendeu neste capítulo, em geral, um artigo expositivo é lido por quem 
procura uma determinada informação ou estuda algum assunto. Dessa forma, 
propomos que você escreva um artigo sobre um dos personagens do folclore 
brasileiro a seguir. Ele deve estar claro e organizado, de modo que facilite o en-
tendimento sobre o assunto por parte de quem vai lê-lo. As informações devem 
ser organizadas da forma sugerida nos exercícios a seguir.

Planejamento e elaboração do texto

1 Leia as informações a seguir:

Curupira
• Ser fantástico que habita as florestas.
• Possui a estatura de um menino, a pele escura e os calcanhares voltados 

para a frente.
• Protetor das plantas e dos animais.
• Seu corpo é peludo e seus dentes são verdes.
• Suas pegadas enganam os caçadores e seringueiros, fazendo-os se perder 

nas florestas.
• Tem cabelos vermelhos.
• Também faz as pessoas se perderem, imitando gritos humanos.
• Tolera os caçadores que caçam para comer, mas não tem pena dos 

caçadores maldosos, principalmente dos que matam filhotes.
• Quando uma tempestade se aproxima, ele corre por toda a floresta, 

batendo nos troncos das árvores, para verificar se elas estão fortes para 
aguentar a ventania e a chuva.
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 Caro professor, neste 
capítulo o aluno vai elaborar 
um artigo expositivo para um 
livro artesanal sobre o folclore 
brasileiro que poderá integrar 
o acervo da biblioteca de sua 
escola. É importante lembrar 
que um artigo expositivo é 
lido por quem procura uma 
determinada informação 
ou estuda algum assunto. 
Os alunos escreverão um 
artigo com linguagem clara 
e seguindo a estrutura do 
gênero expositivo trabalhado 
nesse capítulo. O tema será 
um personagem do folclore 
brasileiro.
A proposta foi dividida 
em etapas. Primeiro, no 
planejamento e elaboração 
do texto, os alunos lerão 
algumas informações sobre 
personagens do folclore 
brasileiro, escolherão uma 
delas para escrever sobre e 
selecionarão as informações 
que desejam trabalhar em 
seus textos. Depois dessa fase, 
poderão escrever o texto nas 
páginas 148-149 desse caderno 
de atividades.
Por último, os alunos poderão 
avaliar e reescrever seus textos.
Nessa última etapa, 
propusemos atividades 
orais em que os alunos 
compartilhem seus textos 
e avaliem os textos de seus 
colegas.
Na página 150 há ainda 
uma atividade final em que 
os alunos vão compartilhar, 
oralmente, uns com os outros 
sobre seus personagens 
preferidos do folclore 
brasileiro. Enriquecendo o trabalho com o folclore brasileiro

• Visite o website a seguir sobre lendas brasileiras.
   http://sohistoria.com.br/lendasemitos/br/
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Iara
Figura do folclore indígena.
Vive nas águas dos rios e lagos.
É muito bonita, tem cabelos negros, pele morena e olhos castanhos.
Seu corpo é metade de mulher, metade de peixe.
Diz a lenda que ela passa a maior parte do tempo na beira do rio admirando sua 

própria beleza.
Também é conhecida como Mãe d’Água.
Enfeitiça os homens com seu canto.
Os homens a seguem até o fundo do rio e nunca mais voltam.

Saci Pererê
Jovem negro com uma perna só.

Usa um gorro vermelho e sempre tem um cachimbo em sua boca.

Muito divertido e brincalhão, o saci passa o tempo todo aprontando travessuras 

na matas e nas casas. 

Assusta viajantes, esconde objetos domésticos.

Diz a lenda que ele se desloca rapidamente dentro de redemoinhos de vento,

Para capturá-lo é necessário jogar uma peneira.

Para o Saci obedecer às pessoas deve-se tirar seu gorro e prendê-lo numa garrafa.

De acordo com a lenda o Saci é um grande conhecedor das plantas e  dos 

remédios. 

As pessoas precisam de sua autorização para colher plantas e ervas na floresta.

Nome de origem indígena que significa cobra de fogo.
Diz a lenda que há muito tempo uma noite se prolongou tanto que parecia que nunca mais haveria dia.
Certa vez houve uma grande enchente e todos os bichos morreram, menos a cobra. Quando a água baixou ela comeu os olhos dos bichos, porque eram mais molinhos. De tanto comer olho, sua pele ficou transparente e ela virou uma cobra de luz.
A cobra morreu de fraqueza, porque os olhos comidos encheram-lhe o corpo mas não lhe derem sustância.
A luz que estava presa escapou e o sol apareceu de novo.
Vive nas águas e pode se transformar também numa tora em brasa, queimando aqueles que põem fogo nas matas.
Persegue quem faz queimada nas matas.
Às vezes, surge também com a aparência de um boi gigantesco, brilhante.

Boitatá
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2 As informações que você leu sobre cada um dos personagens do folclore 
brasileiro estão em forma de tópicos e aparecem em ordem aleatória. Com 
base nessas informações, escolha uma das personagens e escreva um texto 
sobre ela. 

a) Primeiro, selecione as informações que você vai usar em seu texto.

b) Organize as informações que usará em seu texto no diagrama abaixo:

Informação 2:

c) Complemente sua pesquisa consultando outras fontes: websites ou livros 
sobre o folclore brasileiro.

d) Escreva seu texto de forma clara e usando uma linguagem mais formal. 
Mude de parágrafo a cada nova informação.

Informação 3: Informação 4:

Assunto central

Informação 1:
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 Você pode construir esse
diagrama num cartaz e
preenchê-lo juntamente com
os alunos, ou usar seu
document camera para essa
atividade. o importante é
ajudar os alunos a extrair as
informações principais do
texto.
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e) Dê um título ao seu texto.
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Avaliação e reescrita do texto (página 229 do seu livro-texto)

1 Troque seu texto com um colega. Cada um deverá avaliar o texto do outro 
com base nos seguintes critérios e dar sugestões ao colega para que ele 
possa revisar o texto dele.

Critérios Sim Não 

As informações selecionadas são suficien-
tes para o entendimento do assunto?

A sequência de informações contribui 
para a clareza do texto?

O título é esclarecedor?

2 Após a avaliação e as sugestões de seu colega, passe a limpo seu texto, 
reescrevendo as partes que julgar necessário.

Dê sua opinião 

1 Prepare-se para compartilhar em voz alta suas ideias sobre o que você 
aprendeu sobre o folclore brasileiro.

a) Qual é o seu personagem favorito do folclore brasileiro ? Por quê? Você 
pode começar sua fala como nos exemplos abaixo:

 

 Meu personagem preferido do folclore brasileiro é ... porque...

O personagem de que mais gosto do folclore brasileiro é... porque...

Saiba mais sobre o folclore brasileiro em:

https://www.todamateria.com.br/lendas-do-folclore/
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2 No texto de introdução, que informações exemplificam o momento especial 
que a banda Pato Fu passa no campo musical e pessoal? Fale para um 
colega.

3 Por que Fernanda não gosta da comparação feita entre a banda da qual faz 
parte e as outras bandas? Localize essa informação na entrevista e leia para 
um colega.

4 Crie um título para a entrevista que destaque algum aspecto importante 
dela e chame a atenção do leitor.

PENSANDO SOBRE A LÍNGUA
Neste capítulo você será convidado a escrever sua opinião sobre diversos as-

suntos. Mas, como podemos organizar e escrever um texto de opinião? Veja o 
exemplo a seguir.

• Primeiro você deve ter uma opinião clara sobre o tema.

• Por exemplo: Todas as pessoas deveriam ter um cachorro.

ESTUDO DO TEXTO
 (página 260 do livro-texto)

Capítulo 8
Entrevista

ANTES DA LEITURA 

 páginas  256 e 257 do livro-texto
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 Possíveis “Eu posso
declarações” (“NCSSFL-ACTFL
Can-do Statements”) a serem 

alcançados nos trabalhos com 
as atividades propostas neste 
capítulo:

Interpersonal comunication –
Intermediate High toward
Advanced Low
I can ask and answer questions 

related to subjects such as 
geography, history, art, music, 
math, science, language, or 
literature.

I can start, maintain, and end 
a conversation on a variety of 
familiar topics. 

I can ask for information, details, 
and explanations during a 
conversation.

I can participate in conversations 
about familiar topics that go 
beyond my everyday life. I can 
talk in an organized way and 
with some detail about events 
and experiences in various time 
frames. I can describe people, 
places, and things in an organized 
way and with some detail. I can 
handle a familiar situation with an 
unexpected complication.

I can talk about historical
events.
I can use my language to do a 

task that requires multiple steps.
Inperpretive Reading -
Intermediate High toward
Advanced Low
I can understand the main idea 

of and a few supporting facts 
about famous people and historic 
events.

I can read texts that compare 
and contrast information.

I can read a short summary 
of a historical figure’s 
accomplishments.

I can understand the main idea 
and a few supporting facts about 
a scientific discovery from a 
summarized description.

I can sometimes follow short, 
written instructions when 
supported by visuals. 

I can read texts that compare
and contrast information.

 Presentational writing – Intermediate Mid toward Intermediate High
I can write a simple summary about something I have learned.
I can write a simple summary about an assignment or task that I have been asked to do.
I can document the series of steps needed to complete a task or project.
I can write on topics related to school, work, and community in a generally organized way.
I can write some simple paragraphs about events and experiences in various time frames.
Presentational speaking – Intermediate Low toward Intermediate High
I can make presentations on a wide variety of familiar topics using connected sentences.
I can present ideas about something I have learned, such as a historical event, a famous 

person, or a current environmental issue.
I can explain a series of steps needed to complete a task or experiment.
I can make a presentation on something I have learned or researched.
I can give a short presentation on a current event.
I can present about a topic from an academic subject, such as science, math, art, etc.
Conteúdos gramaticais: Neste capítulo trabalharemos os operadores lógicos usados como
elementos de coesão nos textos argumentativos.
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• Em seguida, selecione pelos menos 3 razões que justifiquem sua opinião e 
        evidências que deem suporte às suas justificativas. Veja os exemplos abaixo:

Razão 1: Os cachorros adoram brincar com as pessoas.
Evidência 1: Eles são muito divertidos.
Razão 2: Os cachorros são muito amigos.
Evidência 2: Sempre estão perto dos seus donos.
Razão 3: Os cachorros são excelentes guardas.
Evidência 3: Cuidam de seus donos sempre, de dia e de noite.

1 Para que seu texto fique mais completo e organizado você deve selecionar 
palavras de ligação ou de transição entre as frases, como estas:

Para iniciar o texto
Para fazer as transições 
entre as frases no meio 
do texto

Para terminar o texto 
ou concluir

Na minha opinião

Eu penso que

Eu acredito que

Eu prefiro

Meu favorito é

Minhas favoritas são

Eu concordo com

Eu discordo de

Primeiro

Em primeiro lugar

Segundo

Terceiro

A primeira razão

Além disso

Depois

Por exemplo

Porque

Por essa razão

Finalmente

Concluindo

Em conclusão

Para finalizar

Por fim

Dessa forma
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 Para trabalhar o gênero 
entrevista do livro-texto.
Sugestões para trabalhar a 
leitura de entrevistas em sala 
de aula:

• Leia com os alunos o 
quadro explicativo da 
página 258 sobre o contexto 
da entrevista do livro-texto.

• Para saber mais sobre a 
banda Pato Fu, visite o 
website indicado a seguir:

  http://patofu.com.br
• Escute uma das músicas 

mais conhecidas da banda 
Sobre o Tempo:

   https://www.vagalume.com.
br/patofu/ sobre-o-tempo.
html

• Assista a um vídeo de 
música da banda:

  https://www.vevo.com/artist/
pato-fu 

 A banda Pato Fu organizou 
um DVD com músicas tocadas 
com instrumentos musicais de 
brinquedo.
Vale a pena conferir! https://
www.youtube.com/watch?
v=N7aLQrx1iDE 

Professor, depois da leitura 
do texto da entrevista com a 
vocalista da banda pato Fu, 
você pode visitar o website 
indicado a seguir. Nele, os 
alunos podem ler uma outra 
entrevista, desta vez com 
Mauricio de Sousa, criador da 
Turma da Mônica.
http://istoe.com.br/o-mundo-
precisade- mais-turmas-da-
monica/  Vamos trabalhar neste capítulo como escrever um texto argumentativo. 

O exemplo que inicia nesta página e continua na seguinte é bem 
simples. Exploreo com os alunos, pedindo que eles deem novas razões e 
evidências e tentem rescrever coletivamente o parágrafo.
Sugerimos que o professor amplie o quadro acima e o transforme em 
um cartaz que deve ser afixado na classe para que os alunos possam 
consultá-lo sempre que forem escrever um texto argumentativo.
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2 Com a orientação de seu professor, voltem ao exemplo da página 149  e 
acrescentem algumas das palavras de ligação ou transição da tabela do 

exercício 3. Escreva abaixo como o texto de opinião ficou.

Ponto de vista e argumentação

1 Em vários trechos da entrevista são apresentadas as opiniões de Fernanda 
Takai. Releia a seguinte fala:

“Acho ótimo que estejam surgindo novos nomes femininos, quanto mais 
gente melhor. Mais garotas se sentirão incentivadas!”

a) Qual o assunto sobre o qual a cantora expressa sua opinião nesse trecho?

b) Ela justifica sua opinião nesse trecho da resposta? Se sim, qual é a 
justificativa?

(página 260 do seu livro-texto)
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 Lembramos que os exercícios 
foram adaptados para que 
o trabalho com a linguagem 
escrita esteja articulado com 
a oralidade. Dessa forma, 
explore as questões iniciais 
desse capítulo.
O tema central do capítulo 
é a composição de textos 
argumentativos e opinativos.
Por isso, o conjunto de textos 
e exercícios buscam que o 
aluno se familiarize com a 
estrutura desse tipo de texto, 
como também que o aluno se 
aproprie dessa estrutura em 
sua escrita e fala.
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2 Algumas opiniões são justificadas com exemplos. Complete o esquema a 
seguir, revendo as opiniões e os argumentos que aparecem nas falas de 
Fernanda e do entrevistador.

a) Afirmação de Fernanda Takai

.

b) Além de escrever, podemos produzir oralmente textos de opinião. Prepare-se 
para compartilhar sua opinião em voz alta com seus colegas. Você concorda 
com Fernanda Takai, os filhos de artistas não devem acompanhar os pais? 
Você deve:

• Iniciar dando sua opinião, depois deve dizer

• Razão ou argumento 1 e sua evidência

• Razão ou argumento 2 e sua evidência

• Concluir, retomando sua opinião.

Não se esqueça de usar as palavras de transição.

Argumento 1:  

Porque come-se fora de hora.

Argumento 2:  

Argumento 3:  

“A estrada não é uma coisa boa para uma criança.”
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A cantora entrevistada, Fernanda Takai emitiu sua opinião sobre diferentes 
assuntos relacionados ao seu trabalho e ao seu dia a dia como cantora e líder de 
uma banda musical.

Agora será a vez de você emitir sua opinião sobre alguns temas relacionados 
ao seu dia a dia, ou seja, à escola.

3 Seu professor dividirá a classe em grupos de 4. Cada grupo deve escolher 
um dos temas abaixo para debater. Dois alunos deverão se posicionar a 
favor e dois contra ao tema escolhido.

a) Os alunos deveriam usar uniforme para ir à escola?

b) Você acha importante fazer testes padronizados, por exemplo?

c) Os alunos devem levar e utilizar telefones celulares na escola?

d) A escola está mais planejada para meninos do que para meninas?

4 Depois que o grupo escolher o tema e discuti-lo, cada aluno deve escrever 
sua resposta. Para isso, use os quadros abaixo.

Pergunta escolhida:

SIM NÃO

ARGUMENTO 1: ARGUMENTO 1:

ARGUMENTO 2: ARGUMENTO 2:

ARGUMENTO 3: ARGUMENTO 3:
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 Os textos opinativos 
e argumentativos são 
conteplados no Commom 
Core para a 6 série e foram 
trabalhados de forma mais 
intensificada neste capítulo, 
dando oportunidade de os 
alunos fazerem conexões 
entre o que aprendem sobre 
produção destes textos nas 
aulas de inglês e de português.
Ajude seus alunos na 
formulação de seus 
argumentos e na utilização 
dos conectivos lógicos, que 
estabelecem relações entre os 
argumentos e as justificativas.
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Hora de dormir

– Por que não posso ficar vendo televisão?
– Porque você tem que dormir.
– Por quê?
– Porque está na hora, ora essa.
– Hora essa?
– Além do mais, isso não é programa para menino.
– Por quê?
– Porque é assunto de gente grande, que você não entende.
– Estou entendendo tudo.
– Mas não serve para você. É impróprio.
– Vai ter mulher pelada?
– Que bobagem é essa? Ande, vá dormir que você tem colégio amanhã cedo.
(...)
– Quem é que anda lhe ensinando esses modos? Você está ficando é muito insolente.
– Ficando o quê?
– Atrevido, malcriado. Eu com sua idade já sabia obedecer. Quando é que eu teria 

coragem de responder a meu pai como você faz. (...) Quando ele falava está na hora de 
dormir, estava na hora de dormir.

– Naquele tempo não tinha televisão.
– Mas tinha outras coisas.
– Que outras coisas?
– Ora, deixe de conversa. Vamos desligar esse negócio. Pronto, acabou-se. Agora é 

tratar de dormir.
Fernando Sabino. Crônicas 1. São Paulo: Ática, 2002.p. 16 (Coleção Para Gostar de Ler).

1 Veja outros exemplos de argumentação. Leia o trecho de uma crônica de 
Fernando Sabino.

a) O pai tenta convencer seu filho a ir dormir e não consegue. Por que isso 
ocorre? Fale sua resposta para um colega e ouça a resposta dele.

b) Copie três exemplos de argumentos usados pelo pai para convencer o filho a 
ir dormir.

Argumento 1: 
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 Leia as orientações para o 
trabalho com essa crônica na 
versão do professor do seu 
livro-texto, página 261
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Argumento 2: 

Argumento 3: 

c) O pai usou em sua fala um argumento objetivo, que o filho não poderia 
contestar. Qual foi ele? Localize no texto e leia para um colega.

d) Outro tipo de argumento que aparece no texto é uma comparação. Que 
comparação é essa?

e) Prepare-se para compartilhar em voz alta sua opinião.  Selecione 2 
argumentos a favor, com suas evidências para sustentar sua opinião. Não se 
esqueça de usar palavras de transição entre cada uma das frases.

Eu sou a favor de crianças 
dormirem cedo porque...

Eu sou contra a ideia de  
que crianças devem dormir  

cedo pois...
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 Esse exercício foi criado para 
que os alunos pudessem emitir 
sua opiniã o e sustentála, 
usando o modo expositivo de 
comunicação. Deixe que façam 
individualmente e depois peça 
que exponham para os colegas 
suas opiniões e justificativas.
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Estudo do texto
O contexto de produção

1 A entrevista com Fernanda 
Takai foi publicada em um 
site dedicado à cultura pop.

a) Considerando os assuntos 
abordados, qual a faixa 
etária do público que vai 
ler a entrevista?

2 Antes da entrevista, na página 258,  podemos encontrar um texto.

a) Que tipo de informação aparece nesse texto?

b) Por que você acredita que essas informações foram selecionadas para 
introduzir a entrevista?

c) Prepare-se para compartilhar primeiro com seu colega ao lado e depois com 
toda a sala: Se você entrevistasse o seu cantor ou a sua banda favorita, que 
tipo de informação você colocaria na introdução de sua entrevista?

3 No final do trecho que antecede a entrevista de Fernanda Takai é feito um 
convite.

a) A quem é direcionado esse convite?

b) A que se refere esse convite?

c) O que a linguagem utilizada nesse convite sugere ao leitor?

d) Que palavra foi usada para se referir à entrevista?

4 Há um momento da entrevista em que Fernanda se dirige especialmente aos 
leitores. Quando isso ocorre?

(página 262 do livro-lexto)
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 Professor, contextualize a 
entrevista lendo o quadro 
sobre o diretor brasileiro 
Carlos Saldanha que se 
encontra na página 270 do 
livro-texto. Se quiser ler outra 
entrevista com esse diretor, 
visite o endereço eletrônico 
indicado a seguir:
http:// www.saraivaconteudo
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A linguagem do texto

1 A entrevista que você leu foi destinada a pessoas que gostam de música. 
Observe a linguagem do texto.

a) Ela parece ser mais formal ou informal?

b) Justifique sua resposta à questão anterior identificando no texto um exemplo 
de algumas das falas do entrevistador.

2 A entrevista foi realizada oralmente, mas o leitor tem acesso ao registro 
escrito. Algumas marcas da oralidade foram mantidas no texto.

a) Dê alguns exemplos dessas marcas da oralidade.

b) Por que essas marcas da oralidade foram mantidas?

Estudo do texto

1 A entrevista começa com um texto introdutório. De acordo com o que 
estudamos, qual é a função dessa introdução numa entrevista? Converse 
sobre isso com seus colegas e professor.

2 Identifique, nas perguntas feitas a Carlos Saldanha, quais os assuntos 
tratados na entrevista.

a) Qual pergunta trata diretamente do filme Rio?

b) Quais são os assuntos das outras perguntas?

       

c) O que esses assuntos têm em comum? Fale para um colega.

(página 262 do livro-lexto)

(página 273 do livro-lexto)
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 Veja as observações e 
respostas na versão do 
professor do seu livro-texto

Consulte as orientações e 
respostas dos exercícios na 
versão do professor do seu 
livro-texto.
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3 Considerando as respostas dadas por Saldanha à pergunta sobre o filme Rio, 
responda oralmente:

a) Qual a maior dificuldade encontrada por Carlos Saldanha na produção do 
filme?

b) Por que essa dificuldade não havia surgido nos demais filmes do diretor?

c) Nessa fala, o que significa a expressão pensar mais alto? Converse com seu 

professor e colegas e depois, escreva as conclusões a que chegaram.  

4 Carlos Saldanha é questionado sobre possíveis palpites dos filhos nos filmes 
por ele dirigidos.

a) Qual a contribuição dos filhos de Saldanha no momento de produção dos 
filmes?

b) Qual a opinião de Saldanha sobre o envolvimento da família em seu 
trabalho?

 Segundo Carlos Saldanha 
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5 Imagine se você fosse entrevistar Carlos Saldanha. Elabore mais três 
perguntas que você faria a ele.

Pergunta 1: 

Pergunta 2: 

Pergunta 3: 

O texto e o leitor

1 Imagine que a entrevista com Carlos Saldanha fosse realizada em uma 
publicação voltada para o público infantil.

a) Que tipo de pergunta, provavelmente, seria feita a Carlos Saldanha? 

2 Observe, de forma geral, a linguagem utilizada na entrevista. Ela se 
aproxima mais do registro formal ou informal? Justifique.

(página 274 e 275 do livro-lexto)
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 Consulte as orientações e 
respostas dos exercícios na 
versão do professor do seu 
livro-texto.
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Produção de Texto

Moçambique é um país na África que tem a língua portuguesa como língua 
oficial. Lá, o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) organizou O 
Parlamento Infantil Nacional, uma iniciativa para que as crianças discutam e 
participem de decisões que afetam suas vidas. Você vai ouvir alguns depoimen-
tos de crianças moçambicanas sobre o propósito do parlamento e sobre os pro-
blemas que afetam suas vidas. 

A proposta é a de que você assista ao vídeo,  que traz o depoimento de 
crianças que fizeram parte do Parlamento Infantil Nacional de Moçambique e 
discuta com seus colegas sobre as questões apontadas pelas crianças de Mo-
çambique.

A classe será dividia em grupos de quatro alunos, enquanto estiverem as-
sistindo, tomem notas sobre os pontos que acharem mais importantes. Se for 
necessário, seu professor poderá exibi-lo novamente. 

O português moçambicano é a va-
riante do português falado e escrito 
em Moçambique. A única língua 
oficial da República de Moçambi-
que é a língua portuguesa, segun-
do estabelecido no artigo 5º da 
Constituição de 1990.[1] Porém, 
é falada, essencialmente, como 
segunda língua por boa parte da sua 
população.

                                                            https://pt.wikipedia.org/wiki/Português_de_Moçambique
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1 Reúna-se com seu grupo e conversem sobre o que assistiram. As perguntas 
a seguir podem orientar a conversa de vocês.

a) Qual o propósito do Parlamento Infantil Nacional de Moçambique?

b) Liste pelo menos três questões que as crianças moçambicanas estão 
discutindo.

2 Ao final do vídeo, as crianças imaginam o que fariam se fossem presidentes 
ou governadores de suas províncias. E você, o que faria se fosse governador 
de seu estado? Registre no grado abaixo 3 prioridades nas quais você 
trabalharia se fosse governador. Depois, compartilhe-as com os colegas do 
seu grupo.

Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3

S e  e u  f o s s e  o  g o v e r n a d o r  d o  m e u  e s t a d o 
m i n h a s  p r i o r i d a d e s  s e r i a m :

3  Depois de apresentar suas respostas a seu grupo, prepare-se para 
compartilhá-las com os colegas dos demais grupos. Você deve apresentar as 
prioridades que escolheu e ouvir as prioridades deles.
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