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Conteúdo trabalhado 
 
Ciências 
Capítulo I 
Características dos alimentos 
Páginas 96 à 101 
 
Observe a imagem na abertura do capítulo e responda às questões do 
“vasculhando ideias”. Na página 98, observe os alimentos e responda as 
perguntas, você pode realizar uma pesquisa para saber as substâncias 
presentes em cada um desses alimentos. 
Na página 99, estude com atenção os tipos de alimentos, depois faça as 
atividades das páginas 100 e 101. 
 
Português 
Interpretação de texto 
Verbo – modo subjuntivo  
 
Objetivo: Trabalhar a leitura e a compreensão do texto; realizar atividades 
contextualizadas para reconhecer tipos de texto, significado de palavras, classes 
de palavras; analisar a produção textual; apreender e compreender os modos de 
conjugação verbal. 
 
Leia o conto abaixo com atenção:  
 

A fada que tinha ideias 
 
Clara Luz era uma fada, de seus dez anos de idade, 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 as 
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 que quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. Quando ninguém 
inventa nada, o mundo fica parado. Nunca reparou?  
− Não...  
− Pois repare só.  
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A Fada Mãe ia cuidar do serviço, muito preocupada. Ela morria de medo do dia 
em que a Rainha das Fadas descobrisse que Clara Luz nunca saíra da Lição 1, 
do Livro.  
A rainha era uma velha fada muito rabugenta. Felizmente vivia num palácio, do 
outro lado do céu. Clara Luz e sua mãe moravam numa 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 2! − pedia a Fada 
Mãe, aflita.  
− Não vale a pena, mamãe. A Lição 1 é tão enjoada, que a 2 tem que ser duas 
vezes pior...  
− Mas enjoada por quê? 
- Porque ensina a fabricar tapete mágico.  
− 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!  
 
                                                                        Fernanda Lopes de Almeida 
 
 
 

ESTUDO DO TEXTO 
 
1- Qual é o título do texto? 
 
2- Quem é o autor? 
 
3- Esse texto é:  
 
(  ) Fábula                        (  ) Conto                               (  ) Piada  
 
4- Quem são as personagens do texto?  
 
5- Qual é a idade da Clara Luz?  
 
6- A história se passa: 
  
(  ) Na floresta encantada.  
(  ) No castelo da rainha.  
(  ) Na casa da fada, que fica no céu.  
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7- Pesquise no dicionário o significado de:  
 
 a) Rabugenta: 
 

 b) Enjoada: 
 
 
8- Que problema preocupava a Fada Mãe?  
 
9- Segundo Clara Luz, o que acontece quando ninguém inventa nada no 
mundo?  
 
10- Clara Luz não queria aprender a fazer mágicas pelo livro das fadas, pois:  
 
(  ) Tinha preguiça de ler o livro.  
(  ) Queria inventar as suas próprias mágicas.  
(  ) A rainha das fadas descobriu que ela não fez a lição.  
 
11- Quantas palavras há no 1º parágrafo?  
 
12- Quem disse a fala a seguir: - Não é preguiça, não, mamãe. É que não 
gosto do mundo parado.  
 
13- Na frase: Ela morria de medo do dia em que a rainha das fadas 
descobrisse que Clara Luz nunca saíra da lição 1, do livro. A quem se refere a 
palavra destacada?  
 
14- “A rainha era uma velha fada muito rabugenta.” A palavra destacada é:  
 
( ) Verbo                            ( ) Adjetivo                                 ( ) Pronome 
 
15- “Felizmente vivia num palácio, do outro lado do céu.” A palavra destacada, 
dá ideia de:  
 
( ) Tempo                           ( ) Modo                                     ( ) Lugar  
 
16- Enumere os parágrafos no texto. Há quantos parágrafos?  
 
17- Agora é a sua vez! Crie um final para a história: 
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Obs: A atividade de matemática de 30/07 será corrigida em aula. 


