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O que você vai aprender nesta unidade? 

 

➢ Observar e usar as convenções da escrita (escrita alfabética, segmentação das 

palavras, ortografia, sinais de pontuação); 

➢ Caracterizar diferentes tipos de textos: lendas, mitos e histórias em 

quadrinhos; 

➢ Relacionar texto e imagem; 

➢ Usar letras maiúsculas e minúsculas; 

➢ Utilizar letra cursiva; 

➢ Manter a coerência textual quando está escrevendo; 

➢ Planejar a produção de texto: considerando os conhecimentos que já tem sobre 

o assunto, levantando idéias para o desenvolvimento do tema e organizando as 

informações mais relevantes; 

➢ Sinônimos e pronomes; 

➢ Identificar a que portador (livro, revista, jornal, etc) um determinado tipo de 

texto pertence; 

➢ Fazer substituições de palavras sem perda de sentido no texto.  

 

 

O que você vai  fazer nesta unidade? 

 

➢ Participar de rodas de conversa; 

➢ Expor suas idéias e dúvidas, buscando esclarecê-las; 

➢ Ler textos (lendas, listas, mitos,  histórias em quadrinhos e outros que forem 

trazidos para a sala de aula); 

➢ Escrever textos (listas, lendas e carta); 

➢ Relatar experiências pessoais; 

➢ Revisar (com ajuda) o próprio texto, procurando adequar: pontuação, 

ortografia, finalidade do texto e a manutenção da coerência; 

➢ Planejar a produção de texto: considerando os conhecimentos que já tem sobre 

o assunto, levantando idéias para o desenvolvimento do tema e organizando as 

informações mais relevantes; 

➢ Usar o dicionário. 

Atitudes importantes 

 

➢ Ouvir colegas e professora;  

➢ Respeitar a opinião dos colegas; 

➢ Cooperar nas atividades em grupo; 

➢ Concentrar-se nas atividades; 

➢ Valorizar o dicionário como fonte de informação e suporte para a escrita; 

➢ Preocupar-se com a ortografia das palavras. 
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Conversando com os colegas e professora... 

▪ Você  já  ouviu falar em lendas? Onde? 

▪ Conhece alguma lenda? Qual? 

▪ O que é uma lenda? 

▪ Como surgem as lendas? 

 

Leia o texto  abaixo. 

 

O que são lendas? 

 

  As lendas são narrativas populares imaginadas para tentar explicar as 

coisas complicadas de uma maneira singela, sem compromisso com a 

cientificidade. Há muitas coisas no universo às quais a explicação aparece em 

forma de lenda, por exemplo: os fenômenos da natureza, as características dos 

animais ou dos vegetais, a origem ou surgimento de cidades, de seres, de 

heróis, etc. 

  As lendas fazem parte da maneira como um povo tenta entender o 

mundo. Por serem histórias passadas oralmente de pai para filho, de avô para 

neto, as lendas não apresentam autor, pois não se sabe ao certo quem as criou. 

No entanto, sabe-se que elas surgiram em uma determinada região e que, 

posteriormente, foram registradas e difundidas para outros lugares. 

Coleção Vitória Régia, Solange Gomes, p. 12 
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Deu para perceber que  as lendas fazem parte da  cultura do povo e por isso 

fazem parte do folclore de uma região. 

 

Mas converse com sua professora sobre alguns trechos do texto: 

 

▪ O que significa dizer que as lendas “não possuem compromisso com a 

cientificidade”? 

▪ O que as lendas procuram explicar? 

▪ Por que as lendas não têm autor? 

 

Nas próximas atividades você  conhecerá  várias lendas. Boa leitura. 
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Observe a capa de um livro. 
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Converse com  a professora e seus colegas... 

▪ Que tipo de história você acha que vai encontrar nele?  

▪ Você conhece alguma  lenda? Qual? 

▪ O que está desenhado na  capa? 

▪ Você já tinha visto desenhos deste tipo? 

▪ O que é uma  ilustração? 

 

Agora localize as informações abaixo: 

 

1) O nome do autor: 

_______________________________________________________________  

 

2) O nome da ilustradora: 

_______________________________________________________________ 

 

3) O título do livro: 

_______________________________________________________________ 

 

4) Qual é a editora? 

_______________________________________________________________ 
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Escute a lenda que a professora vai ler: “Como o gato e o rato se tornaram 

inimigos”, retirada do livro “Bichos da África” e depois leia a lenda 

silenciosamente. 

 

Como o gato e o rato se tornaram inimigos 

 

 Naquela noite, a tempestade não deixou ninguém dormir na aldeia de 

Malafi. Na estação das chuvas, era sempre a mesma  coisa. Chovia 

torrencialmente dias e noites sem parar. Malafi, encolhido na sua esteira, não 

se lembrava de ter visto e ouvido tantos raios e trovões assim. 

 Ao amanhecer, a trabalheira foi grande: tirar a lama de dentro das casas, 

providenciar uma nova  cobertura para as palhoças que tiveram os tetos 

arrancados pela força do vendaval e, o pior, reunir o gado que, assustado com 

os relâmpagos, tinha arrebentado os currais e fugido desesperado pelos 

campos afora. 

 Mais tarde, as crianças foram refugiar-se na palhoça de vovô Ussumane 

e, enquanto a chuva ainda caia fininha, o vovô ia desfiando outra de sua 

intermináveis histórias. 

 No tempo em que os gatos e ratos ainda eram amigos, aconteceu uma 

grande enchente. Os rios transbordaram inundando os campos e as florestas. 

 Um gato e um rato foram pegos de surpresa pela chuvarada enquanto 

colhiam mandioca. Ficaram ilhados no alto de um morro, não sabendo como 

voltar para a aldeia onde moravam. 

 ̶ E agora?  ̶  perguntou o gato. 

 ̶ Tenho uma idéia  ̶ respondeu o rato.  ̶ Que tal construirmos uma 

jangada com os talos de mandioca? 
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 O bichano aprovou a proposta do companheiro e começaram 

imediatamente a preparar a improvisada embarcação com os talos de 

mandioca que haviam colhido durante o dia inteiro de trabalho. 

 Logo que  a jangada ficou pronta, os dois lançaram-na à água e 

puseram-se a caminho de casa. Como o rio estava muito cheio tinham que ir 

remando devagarinho. 

 Remaram e remaram até que o rato, morto de fome, resolveu comer um 

pedacinho da jangada. 

 - O que você está fazendo?  ̶ perguntou o felino. 

 ̶  Estou com fome e por isso  vou roer um bocadinho da jangada  ̶ 

respondeu o rato. 

 ̶ Nada disso! ̶ gritou o parente da onça.  ̶ Continue a remar! 

 Quando anoiteceu, cansado também de remar, soltou um miado e 

acabou dormindo. O dentuço aproveitou-se do sono do colega e começou a 

roer. Roeu tanto, que terminou fazendo um buraco bem no meio da jangada e 

catimbum: afundaram! Por sorte estavam perto da margem. Com  muito 

esforço chegaram em terra firme, e então, o dorminhoco, enfurecido, falou 

para o roedor: 

 ̶ Agora  quem vai te comer sou eu , seu desastrado! 

 ̶ Mas estou todo enlameado. Espere aqui um pouquinho que eu vou me 

lavar  ̶ disse  o comilão ao mesmo tempo que desaparecia pela sua toca a 

dentro. 

 Para se vingar, o outro esperou um tempão até perceber que tinha sido 

enganado. E é por causa desta briga que eles são inimigos até hoje. 

 

Bichos da África. Rogério Andrade Barbosa. Ed. Melhoramentos 
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Responda: 

 

1) Os rios transbordaram e inundaram: 

(    ) os campos e as cidades. 

(    ) os campos e as florestas. 

(    ) as florestas e as casas. 

 

2) O gato e o rato ficaram ilhados: 

(    ) no alto da colina. 

(    ) no alto do morro. 

(    ) em uma praia. 

 

3) A embarcação do gato e do rato foi construída: 

(    ) com galhos. 

(    ) folhas de mandioca. 

(    ) com talos de mandioca. 

 

4) Existem muitas palavras diferentes no texto. Você conhece o significado de 

todas? Com o auxílio da professora, procure no dicionário  as palavras 

diferentes e descubra o significado delas. 

 

 

 

  

Na fábula lida, muitas vezes, o autor identificou o gato e o rato por outras 

palavras, como por exemplo, felino e dentuço.  
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Junto com a professora, releia a lenda e descubra quais são essas palavras, 

preenchendo o quadro da próxima página. 

 

Gato Rato 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Releia um trecho da lenda. 

 

“Logo que a jangada ficou pronta, os dois lançaram-na à 

água e puseram-se a caminho de casa.” 

 

 

 

Por que será que o autor 

utilizou palavras diferentes ao 

invés de usar sempre gato e 

rato? Como ficaria o texto 

usando sempre as mesmas 

palavras? 
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Junto com seu colega, responda: 

 

1) A quem se refere as palavras “os dois”? 

____________________________________________________________ 

 

2) No trecho “...lançaram-na à água...” que palavra está sendo substituída por 

“na”?      

____________________________________________________________ 

 

 

Você sabe o que significa “ordem alfabética”? 

Quando você procura as palavras no dicionário, elas estão organizadas 

seguindo a seqüência do alfabeto. Isso acontece para ficar mais fácil localizá-

las. Você não precisa ler todas as palavras do dicionário para encontrar a que 

está procurando. Você só precisa ir até a letra inicial da palavra e depois  

verificar a segunda letra, a terceira letra, a quarta letra até encontrar o que 

deseja. 

A lista de chamada de sua professora está em ordem alfabética, pois é mais 

fácil para ela encontrar o seu nome quando precisar. 

A ordem alfabética é usada em várias situações: cardápios, catálogos, listas 

(locais,  nomes, produtos, endereços, etc). 

Com a ajuda de sua professora e colegas, leiam os nomes abaixo e coloque-os 

em ordem alfabética. 
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Marcos – Sara – André – Telma – Mauro – Beatriz – Camila – Raíssa  

1-_____________________________________________________________ 

2-_____________________________________________________________ 

3-_____________________________________________________________ 

4-_____________________________________________________________ 

5-_____________________________________________________________ 

6-_____________________________________________________________ 

7-_____________________________________________________________ 

8-_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Releia um trecho do texto que explica o que é lenda. 

 

“As lendas são narrativas populares imaginadas para tentar explicar 

as coisas complicadas de uma maneira singela, sem compromisso com 

a cientificidade”. 
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Pensando nisso, o que a lenda  do gato e do rato tenta explicar? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

A partir de hoje você e seus colegas irão ter um momento nas aulas de 

português para conhecer mais lendas, de diversas culturas. Que tal chamar 

esse momento de “A hora da lenda”? 

Vamos começar? 

Então, ouça a lenda que sua professora trouxe  hoje para contar na “Hora da 

lenda”. 

Em casa faça uma pesquisa e procure conhecer outra lenda. Registre em seu 

caderno ou traga o livro onde você as encontrou, para contá-la aos colegas na 

“Hora da Lenda”. 

 

 

 

 

As adivinhas fazem parte do folclore brasileiro. Então leia algumas e, se você 

adivinhar,  coloque a resposta.  

 

 

1) O que é, o que é? Nasce a socos e morre a facadas?___________________ 
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2) O que é, o que é? Quanto mais se tira, mais se tem?___________________ 

3) O que é, o que é? Quanto mais seca, mais molhado fica?_______________ 

4) O que é, o que é que tem no meio da rua?___________________________ 

5) O que é, o que é? Um país que se come, com uma capital que se 

chupa?_________________________________________________________ 

6) O que é, o que é? Tem pé de porco, orelha de porco, rabo de porco, mas não 

é porco?________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

O que é folclore? 

 

Folclore é um gênero de cultura de origem popular, constituído pelos 

costumes, lendas, tradições e festas populares transmitidos por imitação e via 

oral de geração em geração. Todos os povos possuem suas tradições, 

crendices e superstições, que se transmitem através de lendas, contos, 

provérbios e canções. 

Campos do Folclore 

• Música 



 15 

• Danças e festas 

• Linguagem 

• Usos e costumes 

• Brinquedos e brincadeiras 

• Lendas, mitos e contos 

• Crenças e superstições 

• Arte e artesanato 

As principais manifestações do folclore na linguagem popular são as 

seguintes: 

• Adivinhações: também chamados de adivinhas, são charadas populares, 

muito divertidas. Aparecem quase sempre como: o que é, o que é? 

• Parlenda: são palavras ordenadas de forma a ritmar, com ou sem rima. 

• Provérbios: ditos que contém ensinamentos. Exemplos:  

*Dinheiro compra pão, mas não compra gratidão.  

*A fome é o melhor tempero.  

*Ladrão que rouba  ladrão tem cem anos de perdão.  

*Pagar e morrer são a última coisa a fazer. 

• Quadrinhas: estrofes de quatro versos sobre o amor, um desafio ou 

saudação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adivinha%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adivinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%A9rbios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrinha
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• Piadas ou anedotas:é uma história curta de final geralmente 

surpreendente e engraçado com o objetivo de causar risos ou 

gargalhadas no leitor ou ouvinte. 

• Literatura de Cordel: livrinhos escritos em versos, no nordeste 

brasileiro, e pendurados num barbante (daí a origem de cordel), sobre 

assuntos que vão desde mitos sertanejos às situações sociais, políticas e 

econômicas atuais. 

• Frases de pára-choque de caminhão: frases humorísticas ou religiosas 

que caminhoneiros pintam em seus pára-choques. 

• Trava-Língua: É um pequeno texto, rimado ou não, de pronunciação 

difícil. 

www.wikipedia.org/wiki/Folclore (enciclopédia eletrônica) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Piada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Cordel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frases_de_p%C3%A1ra-choque_de_caminh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trava-L%C3%ADngua
http://www.wikipedia.org/wiki/Folclore
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Escute a lenda que sua professora vai ler e depois faça uma leitura silenciosa. 

 

Guaraná-A essência dos frutos 

  

 Aguiry era o mais alegre indiozinho de sua tribo. Alimentava-se 

somente de frutas e todos os dias saia pela floresta à procura delas, trazendo-as 

num cesto para distribuí-las  entre seus amigos. 

 Certo dia, Aguiry perdeu-se na mata por afastar-se demais da aldeia. 

Acabou por dormir na floresta, pois ao cair da noite não conseguiria encontrar 

o caminho de volta. 

 Jurupari, o demônio das trevas, vagava pela floresta. Tinha  corpo de 

morcego, bico de coruja e também alimentava-se de frutas. Ao encontrar o 

índio ao lado do cesto, não hesitou  em atacá-lo. 

 Os índios, preocupados com o menino, saíram a sua procura, 

encontrando-o morto ao lado do cesto vazio. Tupã, o deus do bem, ordenou  

que retirassem os olhos da criança e os plantassem sob uma grande árvore  

seca. Seus amigos deveriam regar o local com  lágrimas, até que ali  brotasse 

uma nova planta, da qual nasceria o fruto que conteria a essência de todos os 

outros, deixando mais fortes e mais felizes aqueles que dele  comessem. 

 A planta que brotou dos olhos de Aguiry possui as sementes em forma 

de olhos, recebendo o nome de guaraná. 

 

Lendas e mitos dos índios brasileiros. Waldemar de Andrade e Silva. Ed.FTD 
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Responda. 

1) Aguiry foi para a floresta: 

(    ) caçar 

(    ) colher frutas 

(    ) passear 

 

2) Aguiry dormiu na floresta porque: 

(    )  estava cansado 

(    ) estava perdido 

(    ) estava muito tarde para voltar 

 

3) Jurupari, o demônio, alimentava-se de: 

(    ) frutas 

(    ) indiozinhos 

(    ) carne 

  

4) Releia o trecho abaixo. 

          Aguiry era o mais alegre indiozinho de sua tribo. Alimentava-se 

somente de frutas e todos os dias saía pela floresta à procura delas, 

trazendo-as num cesto para distribuí-las  entre seus amigos. 

 

A quem ou o que se referem as palavras delas, as, las  que estão grifadas? Por 

que o autor escreveu desse jeito? 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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5) Procure no dicionário, com a ajuda da professora, o significado das palavras 

que você não conhece. 

 

 

Pensando nas maiúsculas e minúsculas... 

Você já deve ter percebido quando lê histórias ou outros textos, que algumas 

palavras são escritas com letra inicial maiúscula e outras com letra minúscula. 

Mas por que isso acontece? 

Releia a lenda do guaraná pintando as letras maiúsculas e converse com seus 

colegas sobre as situações em que elas apareceram. 

O que vocês descobriram? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Mas além da situação que vocês descobriram, existem outros casos em que a 

letra maiúscula deve ser usada. Veja alguns: 

1) Em nomes de:  

a) pessoas: Arlete, João, Eric, Maria, Mateus... 

b) planetas: Terra, Marte, Júpiter... 
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c) estados: São Paulo, Alagoas, Pará, Bahia... 

d) países: Brasil, Venezuela, Argentina, Portugal, França... 

e) nomes sagrados: Deus, Alá, Jeová... 

f) vias ou lugares públicos: Rua Lucinda Rabelo, Avenida Doutor Timóteo 

Penteado, Praça dos Estudantes... 

g) escolas ou qualquer instituição de ensino: Escola Estratégia, Faculdade de 

Guarulhos, Universidade de São Paulo... 

2) Nos títulos de jornais, revistas, livros: Folha de São Paulo, revista Veja, 

revista Caras, A Bela e a Fera... 

Agora, junto com seus colegas, façam uma pesquisa em revistas e jornais e 

procurem casos em que a letra maiúscula é utilizada. Montem um painel com 

as palavras  que vocês encontraram e, junto com a professora, vejam o caso 

em que ela se encontra, por exemplo: se é um nome, um título, um início de 

frase... 
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1) Onde a lenda do guaraná pode ser encontrada? 

                              

     (         )                         (          )                                (        ) 

 

2) Qual imagem representa a lenda do guaraná? 

 

           
                               (        )                                                                  (       ) 
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Segue abaixo uma lista com nomes indígenas. Circule apenas aqueles que sua 

professora ditar. 

Mara 

Aquiry 

Jurupari 

Mandi 

Jacy 

Tupã 

Thayná 

Karajá 

Ponaim 

Catuboré 

 

 
 

Saci-pererê 

 

É um menino negro e muito levado, que tem uma perna 

só, fuma cachimbo e usa um gorro vermelho que tem poderes 

mágicos. O saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o 

gado, assustar viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos.  
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  Dizem que para pegar um saci é preciso fazer 

uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair 

na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro 

vermelho, colocar o saci em uma garrafa e fechar bem 

com uma rolha.  

 

Fonte:www.recreionline.abril.uol.com.br/fique_dentro/conhecimento/folclore  

Responda. 

1) Assinale as alternativas que indicam as travessuras do saci, segundo o texto. 

(    ) queimar a comida 

(    ) esconder o cachorro  

(    ) roubar galinhas 

(    ) espantar o gado 

(    ) assustar viajantes solitários  

(    ) esconder os sapatos 

(    ) jogar água em quem está dormindo 

(    ) dar nós nas crinas dos cavalos. 

 

2) Como é possível pegar um saci? 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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O saci é um mito do folclore brasileiro. Mas existem muitos outros. Quais 

você conhece? Converse com seus colegas  sobre os mitos que vocês 

conhecem e depois escreva o nome dos personagens folclóricos abaixo. 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

Você conhece a corrida do saci? Como você acha que é uma brincadeira com 

esse nome? 

Leia o texto que ensina como brincar. 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.qdivertido.com.br/iara1.jpg&imgrefurl=http://www.qdivertido.com.br/verfolclore.php%3Fcodigo%3D5&h=257&w=196&sz=13&hl=pt-BR&start=15&um=1&tbnid=CWyaEj2iTAfh2M:&tbnh=112&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Diara%2Bsereia%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4GGLJ_enBR214BR215
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.vivabrazil.com/images/boitat12.jpg&imgrefurl=http://www.vivabrazil.com/boitata.htm&h=229&w=447&sz=24&hl=pt-BR&start=3&um=1&tbnid=GQZmO4vz9ugBJM:&tbnh=65&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dboitat%25C3%25A1%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4GGLJ_enBR214BR215%26sa%3DN
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://mil.blogsome.com/images/curupira.gif&imgrefurl=http://mil.blogsome.com/category/galiza-2005/&h=278&w=250&sz=14&hl=pt-BR&start=4&um=1&tbnid=uxOzKEXQ7-ChCM:&tbnh=114&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dcurupira%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4GGLJ_enBR214BR215
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.abrasoffa.org.br/folclore/lendas/boto1.jpg&imgrefurl=http://www.abrasoffa.org.br/folclore/lendas/boto1.htm&h=366&w=516&sz=13&hl=pt-BR&start=14&um=1&tbnid=h6uZ1vXL_CkUnM:&tbnh=93&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dboto%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26rlz%3D1T4GGLJ_enBR214BR215%26sa%3DN
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Corrida do saci 

 

Riscar no chão duas linhas paralelas: uma de saída e uma de chegada. Ao sinal 

combinado, as crianças saem pulando num pé só, em direção 

à linha de chegada. Quem chegar primeiro é o vencedor.  

 

www.jangadabrasil.com.br/junho/ca10060a.htm, acesso em 04/04/2008 

 

Antes de ir brincar na quadra ou no pátio de sua escola, combine com seus 

colegas as regras: 

• Quantas crianças podem brincar; o que os participantes podem fazer, o 

que não podem fazer, critérios para desclassificação e outras coisas que 

vocês pensarem. 

 

Escreva as regras combinadas com a turma no espaço abaixo para não 

esquecê-las e poder ensinar a outras pessoas. Depois é só brincadeira! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

http://www.jangadabrasil.com.br/junho/ca10060a.htm
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Observe as palavras abaixo. 

 

        rapidamente                       travessuras 

 

              garrafa                         gorro 

  

Junto com a professora, leia novamente agora prestando bastante atenção nos 

sons das letras erres sublinhadas e pense nas questões: 

• Por que os sons das palavras rapidamente e garrafa são fortes se 

em uma palavra é usado um R e na outra RR? 

• O som do R em travessuras é igual às outras? 

• Por que rapidamente e travessuras têm sons diferentes se ambas 

tem um R? 

 

Será que existe alguma regra para isso acontecer? Por que não podemos 

escrever rapidamente  com dois R? (rrapidamente) 

 

Faça uma busca nas revistas que sua professora entregar e junto com os 

colegas monte um painel com duas colunas: uma coluna com palavras escritas 

com R e outras escritas com RR.  
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Dica: Existe uma regra para sabermos quando usar R ou RR. Tente  descobrir 

analisando as palavras colocadas no painel. 

 

Descobriram qual é a regra que nos faz  saber  quando usar R ou RR? Então 

escreva-a nas linhas abaixo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

Vamos dar asas à imaginação! 

Agora é o momento de criar. Junto com um colega, imagine uma história  no 

interior, onde as pessoas acreditavam no saci-pererê. Certo dia o saci aprontou 

muito no sítio de um menino e ele resolveu que iria aprisioná-lo. Chamou  os 

colegas e logo começaram a bolar um grande plano que... 

 

Bom, a história é sua! 

Você escreverá na folha que sua professora entregar e seu texto pode começar 

assim... 

 

O dia amanheceu com o canto  do galo na fazenda dos Cunha. 

Tudo estava calmo e tranqüilo quando Pedrinho percebeu uma 

agitação no celeiro. Ele resolveu ir até lá para ver o que estava 

acontecendo e ... 
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Piadinhas de cachorro 
 

̶ Por que é que, quando a gente perde um cachorro, não adianta por anúncio no 

jornal? 

̶Porque o cachorro não sabe ler... 

 

 

 

̶ Como é que a gente faz pra o cachorro parar de latir no banco de trás? 

̶ Pondo ele  no banco da frente! 

 

 

 

̶ Zezinho! Sua redação sobre cachorro está exatamente igual à do seu irmão! 

̶  É que o cachorro é o mesmo, professora! 

 
Almanaque Ruth Rocha. Ruth Rocha. São Paulo: Ática, 2005, p.109 
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Divirta-se com a história em  quadrinhos do Chico Bento e depois dê um título 

para ela. 

 

____________________________________________ 
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Conversando... 

 

1) Você conhece as personagens que aparecem nos quadrinhos? Quem são? 

 

2) Onde elas moram? Se você não souber, pegue um gibi que sua professora 

trouxe  e tente descobrir. 

 

3) Você já ouviu falar do lobisomem? Como ele é e como vira lobo? 

 

4) Por que  será  que o Chico assustou-se e desmaiou? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 
 

Leia o texto abaixo. 

Lobisomem 

Diz a lenda que quando uma mulher tem 7 filhas e o oitavo filho é 

homem, esse menino será um lobisomem. Também o será, o filho de mulher 

amancebada com um padre. 

Sempre pálido, magro e orelhas compridas, o menino nasce normal. 

Porém, logo que ele completa 13 anos, a maldição começa. 
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 Na primeira noite de terça ou sexta-feira, depois do aniversário, ele sai 

à noite e vai até uma encruzilhada. Ali, no silêncio da noite, se transforma em 

lobisomem pela primeira vez e uiva para a lua.  

Antes do sol nascer, quando o galo canta, o lobisomem volta ao mesmo 

lugar de onde partiu e se transforma outra vez em homem. Quem estiver no 

caminho do lobisomem, nessas noites, deve rezar três ave-marias para se 

proteger.  

Para quebrar o encanto, é preciso chegar bem perto, sem que ele 

perceba, e bater forte em sua cabeça. Se uma gota de sangue do lobisomem 

atingir a pessoa ela também vira lobisomem.  

Fonte: http://sitededicas.uol.com.br 

 

Responda. 

1) Quando um menino será um lobisomem? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) O menino que  vai ser um lobisomem é: 

(      )  pálido, gordo e orelhas  pontudas. 

(      )  pálido, magro e nariz pontudo. 

(      ) pálido, magro e orelhas pontudas. 
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Pensando nas palavras... 

1) Leia um trecho do texto. 

 

      Na primeira noite de terça ou sexta-feira, depois do 

aniversário, ele sai à noite e vai até uma encruzilhada. Ali, no 

silêncio da noite, se transforma em lobisomem pela primeira 

vez e uiva para a lua.  

  

A palavra ele está  substituindo: 

(    ) o lobisomem 

(    ) o menino 

(    ) padre 

 

2) Leia outro trecho do texto. 

 

          Para quebrar o encanto, é preciso chegar bem perto, sem 

que ele perceba, e bater forte em sua cabeça. 

 

Nesta outra frase, a  palavra ele está substituindo: 

(    ) lobisomem 

(    ) menino 

(    ) galo 
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Observe uma  capa de gibi . 
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Agora responda: 

1) Qual o nome desse gibi?_______________________________________ 

 

2) Qual  a editora? E o número? Qual o valor do gibi? 

____________________________________________________________ 

 

3)Você  conhece as personagens que estão com o Chico? Qual o nome delas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Imagine a família do menino lobisomem: a mãe e 7 irmãs. Dê um nome para 

todos eles. 

Mãe:___________________________________________________________ 

Irmã 1:_________________________________________________________ 

Irmã 2:_________________________________________________________ 

Irmã 3:_________________________________________________________ 

Irmã 4:_________________________________________________________ 

Irmã 5:_________________________________________________________ 

Irmã 6:_________________________________________________________ 

Irmã 7:_________________________________________________________ 

Oitavo filho:____________________________________________________ 
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Vamos dar asas à imaginação! 

Agora é o momento de criar. Junto com um colega, imagine uma história  no 

interior, onde as pessoas acreditavam no lobisomem. Numa noite de lua cheia 

os habitantes de uma cidade ouviram vários uivos e logo  correram para suas 

casas, com medo do ataque do lobisomem. Mas Benedito era diferente. Ele 

não estava  com  medo, ele queria... 

 

Bom, a história é sua!  

Você escreverá na folha que sua professora entregar e seu texto pode começar 

assim... 

 

 Numa bela noite de lua cheia, os habitantes da cidade estavam  

na praça conversando, enquanto as crianças brincavam e corriam. De 

repente uivos foram ouvidos e um frio gelou as pessoas que estavam 

ali. Foi um corre-corre... 

Todos com medo do lobisomem pegaram suas crianças e 

correram para suas casas. Todos menos um. Benedito era um homem 

conhecido por sua coragem, ele não estava com medo, ele queria... 
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Leia o texto e conheça um pouco mais sobre a sereia Iara. Mas preste 

atenção pois há um grande erro: o texto está todo escrito com letras 

minúsculas!  

Durante a leitura, circule as letras que deveriam ser maiúsculas. Depois 

confira o seu trabalho com a professora. 

 

a iara 

 

       a iara é uma bonita moça que vive na água, contam os índios. dizem 

que é tão linda, que ninguém resiste ao seu encanto. costuma cantar com 

uma voz tão doce, que atrai as pessoas.  quando se percebe, já é tarde. ela 

arrasta a vítima para o fundo das águas. os índios têm tanto medo da iara, 

que, ao entardecer, evitam ficar perto dos lagos e dos rios. 

 
 

www.terrabrasileira.net/folclore/regioes/3contos/iara.html, acesso em 10/04/2008 

 

 

http://www.terrabrasileira.net/folclore/regioes/3contos/iara.html
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Trava-línguas 

 

Os trava-línguas fazem parte das manifestações orais da 

cultura popular, são elementos do nosso folclore, como as lendas, 

as parlendas, as adivinhas e os contos. O que faz as crianças 

repeti-los é o desafio de reproduzi-los sem errar. Quer tentar! 

 

O doce perguntou pro doce 

Qual é o doce mais doce 

Que o doce de batata-doce. 

O doce respondeu pro doce 

Que o doce mais doce que 

O doce de batata-doce 

É o doce de doce de batata-doce.  

 

Pedro tem o peito preto. Preto é o peito de Pedro.  

Quem disser que o peito de Pedro não é preto,  

tem o peito mais preto que o peito de Pedro. 
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Três tigres tristes para três pratos de trigo. 

Três pratos de trigo para três tigres tristes.  

 

 

Sabia que a mãe do sabiá não sabia que o sabiá sabia        

assobiar? 

 

 

 

 

Olha o sapo dentro do saco 

O saco com o sapo dentro, 

O sapo batendo papo 

E o papo soltando o vento. 

 

Domínio público
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Leia o texto abaixo. 

Negrinho do pastoreio 

 

O negrinho do pastoreio é uma lenda meio africana meio cristã. Muito 

contada no final do século passado pelos 

brasileiros que defendiam o fim da 

escravidão. É muito popular no sul do 

Brasil.  

Nos tempos da escravidão, havia 

um estancieiro malvado com negros e 

peões. Num dia de inverno, fazia frio de 

rachar e o fazendeiro mandou que um menino negro de quatorze anos fosse 

pastorear cavalos e potros recém-comprados. No final da tarde, quando o 

menino voltou, o estancieiro disse que faltava um cavalo baio. Pegou o chicote 

e deu uma surra tão grande no menino que ele ficou sangrando. ‘‘Você vai me 

dar conta do baio, ou verá o que acontece’’, disse o malvado patrão. Aflito, ele 

foi à procura do animal. Em pouco tempo, achou-o pastando. Laçou-o, mas a 

corda se partiu e o cavalo fugiu de novo.  

Na volta à estância, o patrão, ainda mais irritado, espancou o garoto e o 

amarrou, nu, sobre um formigueiro. No dia seguinte, quando ele foi ver o 

estado de sua vítima, tomou um susto. O menino estava lá, mas de pé, com a 

pele lisa, sem nenhuma marca das chicotadas. Ao lado dele, a virgem nossa 

senhora, e mais adiante, o baio e os outros cavalos.  
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O estancieiro  se  jogou no  chão  pedindo perdão, mas o negrinho  nada  

respondeu.  Apenas  beijou   a   mão    da  santa,   montou   no  baio  e  partiu 

conduzindo a tropilha.  

Origem: Fim do século XIX, Rio Grande do Sul.  

Fonte: wwwsitededicas.uol.com.br 

Responda. 

1) Por que o estancieiro deu uma surra de chicote no negrinho? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) O que aconteceu quando o negrinho achou o cavalo pastando? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) Quem estava ao lado do negrinho no dia seguinte ao castigo? 

(     ) o estancieiro e os cavalos. 

(     ) a virgem nossa senhora, o baio e outros cavalos. 

(      ) a virgem nossa senhora e o baio. 

 

4) O texto foi retirado de onde? 

(       )   www.negrinhodopastoreio.com.br 

(       )   www.sitededicas.com.br 

(      ) www.lendasdobrasil.com.br 

http://www.negrinhodopastoreio.com.br/
http://www.sitededicas.com.br/
http://www.lendasdobrasil.com.br/
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5) Releia o trecho. 

 

        Aflito, ele foi à procura do animal. Em pouco tempo, achou-o 

pastando. Laçou-o, mas a corda se partiu e o cavalo fugiu de novo. 

 

a) Na parte “laçou-o” a que se refere a palavra o?_______________________ 

 

b) Com a ajuda  de seu colega, identifique outra palavra que substitue o termo 

cavalo. 

 

 
 

Marque a figura que mostra o que acontece no texto 

 

      

(       )                                      (       )                                   (       ) 
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O texto abaixo é um trecho da lenda  do negrinho do pastoreio. Leia-o e 

depois copie-o nas linhas abaixo, separando as palavras, usando letra cursiva 

(letra de mão), sinais de pontuação e as maiúsculas que considerar necessário. 

 

NOFINALDATARDEQUANDOOMENINOVOLTOUOESTANCIEIRODIS

SEQUEFALTAVAUMCAVALOBAIO 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Leia as palavras e depois coloque-as em ordem alfabética. 

 

negrinho – cavalo – escravidão – fazendeiro – chicote – formigueiro – vítima  

 

1-____________________________________________________________ 

2-_____________________________________________________________ 

3-_____________________________________________________________ 

4-_____________________________________________________________ 

5-_____________________________________________________________ 

6-_____________________________________________________________ 

7-_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Escreva uma carta para o estancieiro da lenda  do Negrinho do pastoreio 

defendendo  o menino para ele não apanhar. 

Antes, converse com sua professora sobre  a estrutura de uma carta: data, 

destinatário, local, assunto, quem escreveu, etc. 
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 45 

 

 

 Leia o texto. 

A mula-sem-cabeça 

 

Nos pequenos povoados ou cidades, onde 

existam casas rodeando uma igreja, em noites escuras, 

pode haver aparições da Mula-Sem-Cabeça. Também 

se alguém passar correndo diante de uma cruz à meia-

noite, ela aparece. Dizem que é uma mulher que namorou um padre e foi 

amaldiçoada. Toda passagem de quinta para sexta-feira ela vai numa 

encruzilhada e ali se transforma na besta.  

Então, ela vai percorrer sete povoados, ao longo daquela noite, e se 

encontrar alguém chupa seus olhos, unhas e dedos. Apesar do nome, Mula-

Sem-Cabeça, na verdade, de acordo com quem já a viu, ela aparece como um 

animal inteiro, forte, lançando fogo pelas narinas e boca, onde tem freios de 

ferro.  

Nas noites que ela sai, ouve-se seu galope, acompanhado de longos 

relinchos. Às vezes, parece chorar como se fosse uma pessoa. Ao ver a Mula, 

deve-se deitar de bruços no chão e esconder unhas e dentes, para não ser 

atacado.  

Se alguém, com muita coragem, tirar os freios de sua boca, o encanto 

será desfeito e a Mula-Sem-Cabeça voltará a ser gente, ficando livre da 

maldição que a castiga, para sempre.  

www.sitededicas.uol.com.br/folk10.htm 
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Responda. 

 

1) De acordo com o texto, a mula-sem-cabeça: 

(    ) não tem cabeça. 

(    ) tem cabeça. 

(    ) só tem cabeça de vez em quando. 

 

2) O que a mula faz quando ela encontra alguém no seu caminho? 

(    ) dá um coice. 

(    ) chupa os olhos, unhas e dentes. 

(    ) chupa os olhos, unhas e dedos. 

 

3) O que é preciso ser feito para que o encanto seja desfeito e a Mula-Sem-

Cabeça volte a ser gente? 

 

_______________________________________________________________ 

 

4) Você acha que a mula-sem-cabeça existe?       (    )  sim       (    ) não 

Por quê? 

 

_______________________________________________________________ 
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Faça uma lista  com cinco lendas que você mais gostou de conhecer. 

 1-____________________________________________________________ 

2-_____________________________________________________________ 

3-_____________________________________________________________ 

4-_____________________________________________________________ 

5-_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Leia as duas palavras e assinale a que estiver com a ortografia correta. Se 

você precisar conferir, releia o texto da atividade 6 e encontre-as. 

Palavra 1 Palavra 2 

ferro fero 

rrodeando rodeando 

correndo corendo 

namorrou namorou 

percorrer percorer 

corragem coragem 



 48 

 

 

Adivinhas são charadas populares, muito divertidas. Teste seus 

conhecimentos com algumas. 

1. O que é que anda com os pés na cabeça?  

2. Do tamanho de uma bolota enche a casa até a porta?  

3. O que é que salta, dá um espirro e vira pelo avesso?  

4. No mato fica falando, em casa fica calado?  

5. O que é que na mesa se parte e reparte, mas não se come?  

6. Cai em pé e corre deitado?  

7. Dorme em pé e anda deitado? 

8. O que é que quanto mais se tira mais aumenta?  

9. O que é que quanto mais cresce menos se vê?  

10. O que fica molhado na hora que seca?  

11. Tem  bico, mas não bica, tem asa, mas não voa?  

12. Tem escamas, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei?  

 1.Piolho  2.Luz  3.Pipoca  4.Machado  5.Baralho 6.Chuva   7.Pé   8.Buraco  9. Escuridão  10. Toalha 11. Bule  12. Abacaxi
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