
ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 

O CADERNO 

Sou eu quem vou seguir você 

do primeiro rabisco até o bê-a-bá 

em todos os desenhos coloridos vou estar 
a casa, a montanha, duas nuvens no céu      
e um sol a sorrir no papel. 
 

Sou eu que vou ser seu colega, 
seus problemas ajudar a resolver 
lhe acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver 

Serei de você confidente fiel, 
se seu pranto molhar meu papel. 
 

Sou eu que vou ser seu amigo, 
Vou lhe dar abrigo, se você quiser 
Quando surgirem seus primeiros raios de mulher 

A vida se abrirá num feroz carrossel 
E você vai rasgar meu papel. 
 

O que está escrito em mim comigo 

Ficará guardado, se lhe dá prazer 
A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer 

Só peço a você um favor, se puder 
Não me esqueça num canto qualquer. 
                                 Toquinho, CD Casa de Brinquedos, Polygran, 1995 
 

TRABALHANDO COM O TEXTO 
 

1) A letra dessa música está se dirigindo a uma menina ou a um menino? 

______________________________________________________________ 

 

2) Que verso comprova sua resposta? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) Que é a personagem principal do texto? 

___________________________________________________________________ 

4) A letra desta música está dividida em ______ estrofes e _______ versos. 

 

5) Encontre no texto trechos que revelem os seguintes sentimentos ou atitudes: 

companheirismo, solidariedade, tristeza, amizade e fidelidade. 
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_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6) Se o seu caderno pudesse falar, o que você acha que ele lhe diria? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7) E você, o que responderia para ele? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8) Separar as sílabas das seguintes palavras: 

a)caderno _____________________________________________________________________ 

b) desenho ____________________________________________________________________ 

c) mulher ______________________________________________________________________ 

d) carrossel ____________________________________________________________________ 

e) primeiras ____________________________________________________________________ 

f) música ______________________________________________________________________________________  

 

9) Circular a sílaba tônica das palavras da atividade anterior e classificá-las em: 

Oxítonas; paroxítonas; proparoxítonas. 

 

10)  Acentue as palavras abaixo com acento agudo ou circunflexo: 

Ficara – voce  - esta –  numero  - lampada – medico – silaba –  

 

11) Escreva as palavras no plural: 

Amigo ____________________              colega ____________________ 

abrigo ____________________               problema __________________ 

Prazer ____________________              papel ______________________ 

12) Escreva o aumentativo e o diminutivo das palavras no quadro: 

 

PALAVRA AUMENTATIVO DIMINUTIVO 

caderno   

amigo   
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papel   

casa   

 

13) Pense em algo de que goste muito. Pode ser um objeto, um animal de estimação, uma flor, um jogo 

ou um brinquedo. Faça um desenho dele e escreva como ele é importante para você, como o ganhou 

ou o comprou, quem lhe deu e quando. Escreva também todos os sentimentos e ideias que ele 

desperta em você. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 14) No espaço abaixo faça uma ilustração para cada estrofe. 
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