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Disciplina: Português - Professora responsável: Eliane Aquinês Selzler Fabiane.   
 
1- Realizar a leitura do texto:     

                                       

  Era uma vez...Uma floresta encantada, onde viviam em harmonia, animais, gnomos, 

fadas, aves e todos os demais habitantes da mata. 

  Ao amanhecer, os bichos saiam das tocas à procura de alimentos. 

  Os filhotes brincavam correndo numa grande algazarra. 

  Os pássaros alegravam a floresta com seus cantos. 

  Quem mais se divertiam eram os gnomos, que apareciam e desapareciam de repente, 

fazendo a maior confusão. 

  Para completar o encantamento da floresta, o sol surgia lentamente por entre os galhos 

das árvores, refletindo-se nas águas, proporcionando um lindo espetáculo de luz e calor. Mas 

nem todos estavam felizes. 

  Em uma gruta escura e fria morava uma bruxa malvada, que não gostava de ver 

ninguém feliz; Por isso detestava o sol, o calor que ele produzia, a luz que ele irradiava e a 

alegria que todos sentiam quando ele aparecia. 

  Ela adorava os dias chuvosos, escuros, os raios, os trovões e o silêncio. Foi então que 

teve uma grande ideia ...Ela resolveu roubar o sol, pois ele era o causador da sua tristeza. 

Quando o sol vai se escondendo no fim do dia, ele enfraquece, vai perdendo sua força, a sua 

luz e adormece. Foi nessa hora que a bruxa agarrou o sol, que estava fraquinho e 

pequenininho e o colocou em uma caixinha preta e a escondeu na gruta. 

  A noite ficou interminável ...A lua estava cansada de tanto iluminar, as estrelas queriam 

ir embora, mas o sol não aparecia e ela não podia descansar. 

  Então ela começou a chamar por ele. 

  - SOL...SOLLL, apareça, estamos cansados, venha logo, não aguentamos mais! 

  E o sol nada de aparecer. 

  Foi então que as fadas resolveram procurá-lo. Percebendo o que tinha acontecido, as 

fadas se reuniram, iluminaram as estrelinhas de suas varinhas mágicas e começaram a 

procurar o sol. Ao se aproximar da gruta da bruxa, ouviram as gargalhadas estridentes e 



tiveram a certeza de que ela havia escondido o sol.Com tantas luzes à sua volta, a bruxa 

soltou um grito e correu em direção das montanhas. 

  As fadas encontraram a caixinha preta e ao abri-la, o sol acordou, iluminando 

novamente toda a terra. 

                                               Marina Monteiro Cardoso. A bruxa que roubou o sol. São Paulo:FTD,1995. 

 

 

 

 

Responda com atenção as atividades a seguir: 

2- Qual é o assunto principal do texto? 

___________________________________________________________________________ 

 
3- Para completar o encantamento da floresta, surgia lentamente por entre os galhos das 

árvores, refletindo-se nas águas, proporcionando um lindo espetáculo de luz e calor. Quem 

surgia lentamente?  

___________________________________________________________________________ 

 
4- Em que momento a bruxa roubou o sol? 

___________________________________________________________________________ 

 
5- Onde a bruxa escondeu o sol? E quem o encontrou? 

___________________________________________________________________________ 

 
6- De acordo com o texto complete as frases: 

A) Em uma gruta escura e fria morava uma____________ __________, que não gostava de 

ver ninguém feliz; Por isso __________ o sol, o calor que ele produzia, a luz que ele _______ 

e a alegria que todos _________ quando ele aparecia. 

 

B) Ela adorava os dias__________,____________,os____________,os_____________e o 

_________.  

 
7- A lua estava cansada de tanto iluminar, as estrelas queriam ir embora, mas o sol não 

aparecia e ela não podia descansar. Então o que a lua fez?  

___________________________________________________________________________ 

 

8- Qual é a autora do texto? 

___________________________________________________________________________ 
 
9- Quem mais se divertiam na floresta? O que faziam? 

___________________________________________________________________________ 

Vocabulário 

Gnomos= Os gnomos são criaturas mitológicas de pequena estatura. 

Estridentes= Que ocasiona ruído ou barulho. 



 
10- Leia com atenção a frase presente no texto. Houve alteração na escrita? Você consegue 

identificar essas alterações? Circule-as. 

para completar o Encantamento da Floresta, o sol surgia Lentamente por entre os 

Galhos das árvores, refletindo-se Nas águas, Proporcionando um lindo Espetáculo de 

luz e Calor. mas nem todos estavam Felizes. 

Agora, reescreva corretamente a frase, empregando a letra maiúscula quando se faz 

necessário. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
11- Leia com atenção cada palavra no quadro abaixo e analise a separação silábica. 

Observe se ela está separada corretamente, e reescreva - as, onde se faz necessário, como 

mostra o modelo. 

Palavras  
 

Separação Sílábica (está correta ou 
incorreta) 

Separação Silábica 
(corretamente) 

Espetáculo   Es-pe-tá-culo -          incorreta Es-pe-tá-cu-lo 

Encantamento  En-can-ta-me-nto  

Gargalhadas   Ga-rga-lha-das  

Algazarra  Al-ga-za-rra  

Gnomos  g-no-mos  

Interminável  In-ter-mi-ná-vel  

 

12-Vamos praticar a escrita? Forme frases com as palavras abaixo. E lembre-se de fazer uma 

letra bem legível.  

A) Dias chuvosos 
 
___________________________________________________________________________ 
 

B) Bruxa malvada 

___________________________________________________________________________ 

 

C) Viviam em harmonia 
 
___________________________________________________________________________ 
 

D) Varinhas mágicas 
 
___________________________________________________________________________ 
 



Disciplina: História - Professora responsável: Maria Erinalva De Araujo. 

Leia 

A chegada dos imigrantes no Brasil - Os imigrantes nas cidades.  

 

 

Já aprendemos que, há cerca de 150 anos, os europeus vieram ao Brasil em busca de 

melhores condições de vida.  

Inicialmente trabalhavam nas lavouras de café, contudo, devido a intensa rotina de 

trabalho e os maus-tratos que sofriam, muitos colonos abandonavam o trabalho e iam 

procurar trabalho nas fábricas das cidades.  

Muitos desses imigrantes passaram a trabalhar em fábricas onde as condições de 

trabalho não eram boas, tinham pouca ventilação e os acidentes ocorriam com frequência. 

Além disso, os operários recebiam baixos salários e a jornada de trabalho era longa.  

O trecho a seguir 

descreve as condições de 

trabalho nas fábricas 

brasileiras daquela época.  

 

 

1- Por que os colonos europeus que vieram para o Brasil abandonava o trabalho nas lavouras 

de café?  ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2- Os imigrantes que abandonavam o trabalho nas lavouras de café, onde iam procurar um 

novo trabalho? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

A jornada de trabalho [...] era de 16 horas, em semanas de seis ou 

até sete dias úteis, [...] 

Não existia previdência social, nem direito a aposentadoria, 

operários eram demitidos sem maiores explicações e os frequentes 

acidentes de trabalho nunca eram indenizados. 



Leia o trecho de uma cantiga popular italiana e responda 

as questões que seguem: 

 

Itália bela,  

mostre-se gentil 

E os filhos seus não a abandonarão, 

Senão vão todos para o Brasil, 

E não se lembrarão de retornar [...] 

A fome está estampada em nossa cara 

E para curá-la remédio não há. 

A todo momento se ouve dizer: 

Eu vou lá, onde existe a colheita do café. 

 

3-  Qual era o país europeu onde se cantava essa cantiga?____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
4- Por que as pessoas que viviam nesse país queriam abandoná-lo?____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5- Onde eles pretendiam trabalhar no Brasil?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


