
 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

 
ROTEIRO DA SEMANA - 23/03 a 31/03 - 4º ANO 

 

Instruções:  
 

1- Realize as atividades, seguindo as sequências das disciplinas;  

2- As atividades deverão ser feitas no caderno;  

3- Não se esqueça de pular linhas entre uma questão e outra, fazer traçados com 

lápis de cor e escreva as respostas de forma completas com coerência e coesão;  

4- Capriche!!! É momento de estudar para sistematizar os conteúdos.  

5- No final da quarentena, realizaremos a correção em sala de aula.  

 

Seguem as atividades para serem realizadas de acordo com o horário das 

disciplinas:  
 

Geografia  Campo, cidade e mapas. 

História  Os primeiros tempos. 

Língua 

Portuguesa 

 A princesa e a ervilha e substantivos. 

 A fada que tinha ideias e adjetivos. 

 Produção de texto: Poti na cidade. 

 Letras maiúsculas. 

Literatura  A Princesa e a Ervilha - em Português, conto e músicas 

com Os Amiguinhos.   

 Endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=RdPFuRuLrnk 

 Resolver a ficha literária.  

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdPFuRuLrnk


 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
ATIVIDADE: A PRINCESA E A ERVILHA E 

SUBSTANTIVOS. 

4º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 
 

 

1. LEIA o texto. 

A princesa e a ervilha 

 Era uma vez um príncipe que queria se 

casar com uma princesa, mas uma princesa de 

verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo 

mundo inteiro, à procura da princesa dos seus 

sonhos, mas todas que encontrava tinham 

algum defeito. Não é que faltassem princesas, 

não: havia de sobra, mas a dificuldade era 

saber se realmente eram de sangue real.  

 E o príncipe retornou ao seu castelo 

muito triste e desiludido, pois queria muito 

casar com uma princesa de verdade.  

 Uma noite desabou uma tempestade medonha. Chovia desabaladamente, 

com trovoadas, raios, relâmpagos. Um espetáculo tremendo! De repente, bateram à 

porta do castelo, estavam ocupados enxugando as salas cujas janelas foram abertas 

pela tempestade e, o rei em pessoa, foi atender. Era uma moça, que dizia ser uma 

princesa. Mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas 

grudadas ao corpo, os sapatos quase desmanchando... que era difícil acreditar que 

fosse realmente uma princesa real. A moça tanto afirmou que era uma princesa que 

a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. Ordenou que 

sua criada de confiança empilhasse vinte colchões no quarto de hóspedes e colocou 

sob eles uma ervilha. Aquela seria a cama da “princesa”. 

 A moça estranhou a altura da cama, mas conseguiu, com a ajuda de uma 

escada, se deitar.  

 No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Oh! Não 

consegui dormir, respondeu a moça, havia algo duro na minha cama, e me deixou 

até manchas roxas no corpo! O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. 

 A moça era realmente uma princesa! Só mesmo uma princesa verdadeira 

teria pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob vinte colchões!!! O príncipe 

casou com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para um museu, e ainda 

deve estar por lá... Acredite se quiser, mas esta história realmente aconteceu!   

Adaptado do conto de Hans Christian Andersen 

 



2. INTERPRETE o texto. 

a) A história é sobre:  

 a organização do casamento de um príncipe. 

 uma família real e seu castelo. 

 como fazer uma cama de princesa. 

 como uma rainha descobriu uma princesa de verdade. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Na frase: "A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou 

numa forma de provar se o que ela dizia era verdade". EXPLIQUE como a rainha 

conseguiu descobrir que a moça era uma princesa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) "Era uma vez" fica caracterizado na história que o verbo indica:   
 

 que está no passado. 

  que o tempo é indeterminado. 

 que o tempo é determinado.  

 que o verbo está no presente.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) "Chovia desabaladamente". A palavra grifada tem o sentido de: 

 

 raramente.   fortemente. 

 fracamente.  levemente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) No texto, o sinal de exclamação (!) é usado sempre que o autor quer:  
 

 reforçar uma situação.   demonstrar dúvida. 

 dizer que a história continua.  causar medo. 

 
f) O gênero dessa história é:  
 

 propaganda.   notícia. 

 poema.  conto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

   
 
1. RELEMBRE o substantivo coletivo. COMPLETE a cruzadinha com os coletivos.  
 

 

 
 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: A FADA QUE TINHA IDEIAS E ADJETIVOS 

4º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

 

LEIA o texto 3 vezes. Depois, RESOLVA às questões.  

 

A FADA QUE TINHA IDEIAS 

 Clara Luz era uma fada, com seus 

dez anos de idade, mais ou menos, que 

morava lá no céu, com a senhora fada 

sua mãe. Viveriam muito bem se não 

fosse uma coisa: Clara Luz não queria 

aprender a fazer mágicas pelo livro das 

fadas. Queria inventar suas próprias 

mágicas. 

 — Mas, minha filha. Dizia a Fada 

Mãe: – Todas as fadas sempre 

aprenderam por esse livro. Por que só você não quer aprender? 

 — Não é preguiça, não, mamãe. É que não gosto de mundo parado. 

 — Mundo parado? 

 — É. Quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. Quando ninguém 

inventa nada, o mundo fica parado. 

 Nunca reparou? 

 — Não... 

 — Pois repare só. 

 A Fada Mãe ia cuidar de seu serviço, muito preocupada. Ela morria de medo 

do dia em que a Rainha das Fadas descobrisse que Clara Luz nunca saíra da lição 

um do livro. 

 A Rainha era uma velha muito rabugenta. Felizmente vivia em um palácio do 

outro lado do céu. Clara Luz e a mãe moravam em uma rua toda feita de estrelas, 

chamada Via Láctea. A casinha delas era de prata e tinha um jardim todo de flores 

prateadas. 

 — Minha filha, faça uma forcinha, passe ao menos para a lição dois! Pedia a 

Fada Mãe, aflita. 

 — Não vale a pena, mamãe. A lição um já é tão enjoada, que a dois tem que 

ser duas vezes pior. 

 — Mas enjoada por quê? 

 



 — Ensina a fabricar tapete mágico. 

 — Pois então? Já pensou que maravilha saber fazer um tapete mágico? 

 — Não acho, não. Tudo quanto é fada só pensa em tapete mágico. Ninguém 

tem uma ideia nova! 

 Clara Luz estava sempre fazendo experiências com a sua vara de condão. 

Um dia, de manhã, reparou no bule de prata (tudo na casinha delas era de prata, até 

a mobília).  

 Olhou para ele e teve uma ideia: 

 — Tem bico. Dá um bom passarinho. 

 E transformou o bule em passarinho. 

 Mas o passarinho saiu com três asas: duas dele mesmo e uma do bule, que 

tinha sobrado. 

 A Fada Mãe entrou na sala e levou um susto danado: 

 — Que bicho esquisito é esse? 

 — É o bule, mamãe, que eu transformei em passarinho. 

 Clara Luz! E agora? Onde vou coar o pó-de-meia-noite para fazer o nosso 

café?  E que ideia foi essa de fazer passarinho com três asas? Ao menos ponha 

duas asas nele! 

 — Mas, mamãe, ele gosta de ter três asas! 

 O passarinho, furioso, entrou na conversa: 

 — Não gosto, não senhora! Faça o favor de me consertar já! 

   — Clara Luz não acertou a mágica para o conserto e quem acabou 

consertando 

foi a Fada Mãe. O passarinho agradeceu muito: 

 — Se não fosse a senhora eu não sei como seria! Essa sua filha é muito 

intrometida. 

 E saiu pela janela, resmungando ainda: 

 — Veja só! Inventar que eu gosto de ter três asas! 

 Mas essas eram apenas as ideias menores de Clara Luz. Havia outras 

maiores. 

ALMEIDA, Fernanda Lopes de. A Fada que tinha ideias. São Paulo: Ática, 2004. (Adaptado).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. LEIA o trecho abaixo e FAÇA o que se pede. 
 
“A lição um já é tão enjoada, que a dois tem que ser duas vezes pior”. 
 
a) Com qual sentido a palavra enjoada foi usada na frase acima? Marque a resposta 
correta. 
 
       (     ) Desagradável, antipática, chata.           (     ) Passando mal, com enjoo. 
 



b) Agora, REESCREVA a frase com uma das palavras que marcou. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. LEIA os trechos e RESPONDA: 

 “Viveriam muito bem se não fosse uma coisa: Clara Luz não queria 

aprender a fazer mágicas pelo livro das fadas.” 

a) A palavra grifada no trecho acima faz referência a quais personagens? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O que EXPLICA o fato de Clara Luz não querer fazer mágicas pelo livro das 

fadas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) É correto afirmar que a personagem principal do texto tinha exatamente dez anos 

de idade? JUSTIFIQUE sua resposta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. LEIA a frase. 

“A FADA MÃE IA CUIDAR DE SEU SERVIÇO, MUITO PREOCUPADA”. 

a) O que preocupava a fada mãe? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. FAÇA as atividades. 

a) COPIE do texto um trecho que explique, segundo Clara Luz, o motivo do mundo 

ficar parado. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Qual foi a reação da Fada Mãe ao se deparar com a experiência que Clara Luz 

fez com o bule de prata? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. De acordo com o texto, FAÇA ilustrações que represente: (No caderno) 

a) O lugar onde Clara Luz morava com sua mãe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) A experiência realizada por Clara Luz no período da manhã. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. NUMERE as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos no texto. 

(     ) Clara Luz e a mãe moravam em uma rua toda feita de estrelas, chamada Via 

Láctea. 

(      ) Clara Luz transformou o bule em passarinho. 

(      ) Clara Luz estava sempre fazendo experiência com sua vara de condão. 

(      ) Clara Luz não queria aprender a fazer mágicas pelo livro das fadas. 

(     ) A Fada mãe consertou o passarinho e ele saiu pela janela. 



 

ADJETIVOS 

1. OBSERVE a Mônica. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. COMPLETE: 

a) Adjetivo é a palavra que dá _____________________________ ao substantivo. 

b) Substantivo é a palavra que dá _______________________________ as coisas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. OBSERVE o trecho e CIRCULE os adjetivos: 

 

“Era uma vez um rei e uma rainha muito tristes porque não 

tinham filhos. Até que um dia nasceu uma linda 

princesinha que eles chamavam de Aurora.” 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. COMPLETE o texto com os adjetivos abaixo: 

Maravilhoso – negros – linda – encaracolados – grandes – morena – altos – azuis. 

 

               Era uma vez uma_____________ princesa. Seus cabelos eram ________ 

e ___________, seus olhos eram _____________ e ________________,sua pele 

era ________________. Ela vivia em um_____________ palácio, com muros 

__________.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. ESCREVA uma palavra com o mesmo significado. Dica: todas as palavras têm CH. 

 Goma de mascar: ___________________________________________________  

 O mesmo de cabana: _________________________________________________  

 O mesmo que motorista: ______________________________________________  

 Tênis de jogar futebol: ________________________________________________ 

a) CIRCULE os adjetivos que identificam com a Mônica. 
 

Dentuça – baixinha - correr – gorducha 

briguenta – hoje - minha – vassoura. 

corajosa 

 

 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA – PRODUÇÃO DE TEXTO 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: TEXTO NARRATIVO 

4º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

  
 

A VIAGEM DE CANOA 

 

 O texto “A viagem de canoa”, conta quais os animais que o menino Poti, que 

mora na mata, vê ao andar de canoa pelo rio.  Imagine que o menino Poti está 

visitando uma cidade. Nela ele pode ver muitas coisas.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 

ESCREVA um texto narrativo contando o que ele pode ver na cidade. 

Siga o roteiro: Como o menino Poti vai andar pela cidade? O que o menino Poti 

pode ver? Conte tudo o que ele pode ver na cidade.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siga também, o roteiro de um texto narrativo: Estas são algumas das características 

de um texto narrativo:  

1: Introdução (ou apresentação) – Constitui o início da história a ser narrada. 

Neste momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria 

das vezes, o tempo e o espaço. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Complicação (ou desenvolvimento) – Representa a parte em que se 

desenvolve o conflito. O conflito é o momento em que algo começa a acontecer, e 

nós, como leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Clímax – É o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, 

podendo ser aquilo que esperávamos ou não. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Desfecho (ou conclusão) – Revela o final da história, a solução para o conflito, 

sendo que este fim poderá ser de vários modos: triste, alegre, surpreendente, 

engraçado, e até mesmo... trágico!!! 



 

Atenção: FAÇA o seu texto usando os sinais de pontuação, obedeça os parágrafos 

e use todas as linhas. Seja criativo!!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Produção de texto  
Poti na cidade 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: LETRAS MAIÚSCULAS.  

4º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

  

LETRAS INICIAIS MAIÚSCULAS 

Você sabe quando usar corretamente as letras maiúsculas e as minúsculas? 

OBSERVE como isso é feito neste texto. 

No ritmo do trenzinho de Villa-Lobos 

 O trenzinho Villa-Lobos é um teatro de 

bonecos onde se contam as histórias da infância de 

Tuhu. Esse era o apelido do músico Heitor Villa-

Lobos, que adorava imitar diferentes sons quando 

criança. As aventuras e descobertas de Tuhu se 

desenvolvem enquanto ele viaja com a família para 

Minas Gerais. 

O Estado de São Paulo, Estadinho, 27/10/2017, p.3. 

OBSERVE com atenção: 

 

 

 



1. LEIA estes títulos de livros e revistas.          

                         Livros                                             Revistas 

Cadê o tocinho que estava aqui?   Receio  

Pena quebrada, o indiozinho Revista da Mônica  

O peixinho e o sonho  Gênio  

Ritinha bonitinha O menino Maluquinho 

Historinha da vovó  Ciências Hoje das Crianças 

a)  PINTE a letra inicial de cada título. Essa letra é: 

(     ) Maiúscula.                 (      ) Minúscula. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Nos títulos de livros e revistas, empregamos: 

(      ) Letra inicial minúscula.     (      ) Letra inicial maiúscula. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. LEIA o texto e COMPLETE os espaços com as palavras do quadro, empregando 

iniciais maiúsculas.  

 

 

 _______ recifes da ____________________ são palco desta aventura da 

bruxinha ______________________. ___________ viaja de férias na companhia de 

sua amiga Gwen e de um grupo de bruxinhas, para proteger as sereias da poluição. 

___________________ só não esperava se apaixonar por um “serio”... 

Revista Gênio. Editora Alto Astral, n.6, maio de 2005,p.6. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Nesse texto, você empregou a letra inicial maiúscula? MARQUE com um X a sua 

resposta.  

 No nome de pessoas.                                Depois de ponto. 

 No nome de lugares.  No início de parágrafo.  

 

 

     os    -    austrália    -    ela     -      sabrina 



3. LEIA as palavras dos quadros. Depois, RELACIONE as colunas corretamente.  

1 ...sábado, domingo e segunda- feira.   Nomes de povos. 

2 ...brasileiros, japoneses e 

austríacos. 

 Nomes dos dias da 

semana. 

3 ...janeiro, fevereiro, março, abril.  Nomes dos meses 

 

a) Os nomes dos quadros da esquerda estão escritos com:  

(    ) Letra inicial maiúscula.         (    ) Letra inicial minúscula. 

Conclua: Nos nomes de dias da semana, de meses e de povos, usamos 

_____________________________. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. USE as letras iniciais maiúsculas ou minúsculas ao escrever:   

Seu nome completo:  
 

Nome de sua escola: 
 

Nome da cidade e do 
estado onde você mora:  

 

 

Conclua: Os nomes de pessoas, os nomes de cidade, de estados e de países se 

escrevem com ______________________________________________________.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. RECORTE de revista 10 substantivos próprios.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

6. USE o ponto de interrogação (?) ou exclamação (!).  

 Nossa que brinquedo interessante___  

 Que horas são___ 

 Que dia chuvoso___ 

 O que você vai ser quando crescer___ 

 Você gostaria de passear comigo___ 

 A que horas vamos sair___ 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: CAMPO, CIDADE E MAPAS  

4º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

  

1. LEIA os textos com atenção e FAÇA o que se pede. 

ZONA URBANA 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define zona urbana 

como toda sede de município (cidade) e de distrito (vila). Algumas características 

básicas de zona urbana são: edificações contínuas, habitações, meio-fio, calçadas, 

rede de iluminação, serviços de saúde, educação, saneamento ambiental, lazer, 

entre outros. Sendo assim, a população urbana tem mais facilidade de acesso a 

hospitais, escolas, tratamento de esgoto, água encanada e lazer. 

ZONA RURAL 

 Zona rural é uma região que não integra o perímetro urbano, ou seja, é uma 

área do município não classificada como zona urbana ou seja, é o campo. Ela é de 

fundamental importância para as nossas vidas, pois nelas são desenvolvidas as 

atividades como cultivo de vários alimentos (arroz, feijão, frutas, legumes, etc.) e a 

criação de animais (bois, vacas, porcos, entre outros). Outra característica da zona 

rural é o ecoturismo, também chamado de turismo rural. São atividades como essa 

realizada de forma consciente e ecologicamente correta, que segue os princípios 

elementares de desenvolvimento sustentável.  

DARIN, Áurea. Geografia-4ºano. Curitiba, ed. Positivo, 2014(Adaptação). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) ESCREVA, de acordo com o texto, o que significa zona urbana e zona rural. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Existe uma interdependência entre o campo e a cidade? JUSTIFIQUE sua 

resposta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) No espaço rural há predominância de ruas asfaltadas, concentração de casas e 

várias construções? JUSTIFIQUE sua resposta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

d) CITE três características para cada espaço indicado abaixo, de acordo com o 

texto. 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ASSINALE com um (X) a afirmativa correta sobre cada assunto indicado abaixo: 

a) MAPAS 

(    ) Os mapas possuem partes ou elementos que auxiliam em sua leitura e compreensão. 

Esses elementos são: o título, escala, símbolos, orientação e fonte.    

(    )  Os mapas  são importantes instrumentos para o estudo Matemática, 

(    ) O globo terrestre é uma forma de representação do Planeta Terra. 

(    ) Atualmente, os mapas são elaborados apenas com a utilização dos satélites. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 3. PROCURE no caça-palavras os nomes de alguns estados brasileiros. Depois, no 

seu caderno, ESCREVA as suas respectivas capitais.  

 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: OS PRIMEIROS TEMPOS 

4º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

  

AS PRIMEIRAS FORMAS DE COMUNICAR HUMANAS 

 

 

 

 As formas de comunicação usada por comunidades de caçadores e coletores eram a 

linguagem oral e os gestos. Por meio dessa forma de comunicar que as comunidades 

antigas foram capazes de transmitir descobertas e conhecimentos entre os seus membros.  

 

 OBSERVE a imagem. Quais os conhecimentos que estão sendo transmitidos entre 

os homens primitivos?  

 

 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________ 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LITERATURA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: FICHA LITERÁRIA 

4º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

FICHA LITERÁRIA 

1. Título da história: __________________________________________________  

2. RESPONDA: Você gostou da história?  
 

(       ) SIM             (        ) NÃO 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ESCREVA um breve resumo da história do livro. USE de 10 a 15 linhas.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


