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                      ATIVIDADE PROGRAMADA  -  I  UNIDADE  

☆Querido (a) aluno ( a), essas  atividades  você  deve responder em casa com o auxílio  dos 

seus  familiares. Em breve estaremos juntinhos no nosso espaço  tão  importante e necessário: 

o CMA.  

☆O texto abaixo é  um fragmento do Romance infanto-juvenil “O baú  do Edy" escrito pela 

autora Isabel Cristina da Silva. Leia com atenção! Lembre-se sempre que você  é capaz!♡ 

 

             TODAS AS PESSOAS SÃO  ESPECIAIS        (  O Baú  do Edy; páginas  30 a 35 ) 

 

   Dentro  do transporte  a caminho da escola, eu observava os lugares  por onde meu navio 

tinha passado no dia anterior. 

   Como ainda era cedo, a ilha das Margaridas quase que não  tinha frequentadores,  mas o 

cabo das Torradas estava lotado e o cheirinho de pão  se espalhava por toda a rua. 

   Fiquei prestando  atenção como Paulão,  o comandante daquele barco,  desviava dos 

buracos que hoje amanheceram cheios de água  por causa da chuva de ontem. 

   Na porta da escola, encontrei com Denise, uma amiga da família, que disse que apareceria lá  

em casa no final da tarde, para levar um bolo de tapioca  que minha mãe tinha lhe 

encomendado. 

   _ Luis Henrique também  vai, Denise? – Perguntei, arregalando os olhos.  

   _ Só  se não chover  à  tarde. – Denise respondeu,  já  balançando a mão em sinal de 

despedida.  

   Durante a aula de Ciências,  eu e meus colegas fizemos muitas perguntas e assistimos  a um 

slide [...]  

   O sinal tocou e a professora liberou a turma para lanchar. Enquanto eu pegava os carros  

para  brincar com os meus colegas, a professora  se aproximou e perguntou se eu precisava 

de ajuda. Agradeci e lhe falei sobre  a possível  visita de Luís  Henrique à  minha casa no final 

da tarde. 

   _ Pró,  tenho um amigo especial que irá  à  minha casa hoje. Ele também gosta desses 

carros. Brinco com ele passando  os carros pelos seus braços e pernas e ele dá boas risadas 

e muitos gritos. 

   _ Ele deve senti cócegas! – Falou a professora. 

   _ Parece que ele acha engraçado. Porque assim como eu tenho pouca sensibilidade  nas 

pernas, ele também deve ter.- Expliquei. 

   _ Ah, agora entendi! Você  falou especial por que ele é deficiente? – Perguntou a professora.  

   _ Não. Ele é  especial  porque é  um bom amigo! – Retruquei. 
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   _ Desculpe! É  que as pessoas que apresentam algum  tipo de deficiência são  chamadas de 

especiais.! – Esclareceu a professora.  

   _ Então eu só  sou especial  por que tive paralisia  infantil e não consigo andar com as  

minhas pernas? – Falei decepcionado.  

   _ Claro que não! Você  é  especial  porque é  querido por todos! – A professora falou, 

beijando a minha cabeça.  

   _ Ao nascer, Luís  Henrique demorou para respirar. Então ocorreu uma lesão em seu 

cérebro.  Ele só  fala algumas palavras,  mas gesticula e dá  para entender tudo o que ele quer  

dizer.  Sua inteligência não  foi comprometida com a paralisia cerebral. – Expliquei.  

   _ Quero conhecer esse  seu amigo especial! Quem sabe ele também não  vira meu amigo? – 

Indagou a professora  [...] 

   Já  em casa... 

   _ Mãe, a professora disse que eu e Luís  somos espaciais porque temos limitações.  – 

Comentei. 

   _ Essa palavra é  utilizada para evitar que  depreciem a pessoa por ter alguma limitação 

física  ou mental. – Explicou minha mãe.  

   _ A professora  também disse que eu era especial por ser um bom amigo, além  de 

cadeirante. – Falei. 

   Minha mãe  sorriu, me abraçou  e disse: 

   _ Esse título então  é  triplicado. Você  também  é  especial por ser um ótimo  filho! [...] 

 

DADOS SOBRE A AUTORA:  Isabel Cristina da Silva nasceu em Serrinha -Ba, mas foi em São  

Felix – Ba que teve o primeiro  encontro com o mundo encantado dos livros. Aos sete anos 

mudou-se para Alagoinhas - Ba e, na escola, tornou – se atleta de voleibol  e descobriu qual 

profissão  seguiria. Hoje,  professora,  vê  nos seus alunos uma grande fonte  de inspiração  

para escrever histórias para todos aqueles que costumam  dar asas à  imaginação.  

                                          INTERPRETAÇÃO  DE TEXTO 

1-A leitura do fragmento do romance nos faz entender: 

( A )Que  Edy possui baixa visão.  

( B ) Que Edy  é  um cadeirante. 

( C ) Que Edy  possui paralisia cerebral. 

2-O título  do fragmento: “ Todas as pessoas  são  espaciais “ sugere que: 

( A )  Só  são  especiais as pessoas  que apresentam  algum tipo de limitação física  ou mental. 

( B )São  especiais  as crianças  que tiveram  algum tipo de paralisia infantil  e não  conseguem  

andar. 

( C ) Todas as pessoas,  independente de apresentarem algum tipo de limitação  física ou 

mental, são  especiais. 
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 3-Na conversa com a professora, fica claro que Edy se refere ao amigo, Luís Henrique, como 

especial  porque: 

( A ) Luís Henrique só  consegue falar algumas  palavras e gesticular. 

( B ) Luís  Henrique é  um bom amigo. 

( C ) Luís Henrique  teve paralisia cerebral e é  cadeirante. 

4-Qual das falas a seguir deixa claro que Edy além  de ser cadeirante, é  um bom amigo e um 

ótimo  filho? 

( A ) “ Esse título  então  é  triplicado. Você  também  é  especial por ser um ótimo filho. “ 

( B ) “ Claro que você  é  especial  porque é  querido por todos. “ 

( C ) “ Não. Ele é  especial porque  é  um bom amigo. “ 

5-Quais os personagens  presentes nessa parte  do romance? 

 

6-Sobre a autora, informe: 

●Nome completo:___________________________________________________ 

●Local onde nasceu:________________________________________________ 

●Profissão,  além  de escritora:_______________________________________ 

7-O narrador  da história  também  é  personagem? ______________________ 

☆Para você  o que significa ser “especial”?_______________________________________ 

__________________________________________________________________________                                  

8-No fragmento: “ Fiquei prestando atenção  como Paulão,  o comandante daquele barco,  

desviava dos buracos...” A palavra BARCO  se refere: 

( A ) Ao brinquedo predileto de Edy. 

( B ) Ao barco que Edy pegou para ir à  escola. 

( C ) Ao transporte que Edy  utilizava  para ir à  escola.  

9-Transcreva do texto: 

☆Uma frase  Interrogativa Direta:_______________________________________________ 

☆Uma frase Declarativa  Afirmativa:_____________________________________________ 

☆Uma frase Exclamativa:_____________________________________________________ 

☆Dois Substantivos  Próprios:___________________  ______________________ 

☆Um Substantivo Primitivo:____________________ 

☆Dois Substantivos Simples:___________________  ______________________ 

●No fragmento  “- Pró, tenho um amigo  especial  que irá a minha  casa hoje.” A quem Edy se 

refere?________________________________________ 
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●Nesse mesmo fragmento, podemos classificar  a palavra “especial “ como:  

(  ) Substantivo                  (  ) Adjetivo               (  ) Numeral 

9-Observe as palavras retiradas do fragmento que você  leu:         

      ☆ EXPLIQUEI                    ☆ PUXEI 

Em relação  ao som da letra x, qual delas o x apresenta som de s?_____________________ 

Qual delas o x apresenta som de ch? ___________________ 

10- Vamos escrever corretamente?  Com o auxílio  do dicionário, dê  a grafia correta das 

palavras! 

 

Endentificar:__________________                      Cachoro:__________________ 

Voçe:_______________________                      senpre:____________________ 

Com migo:___________________                      Coacao:___________________ 

Espesial:____________________                       Brincano:__________________ 

Bolça:______________________                       analita:____________________ 

 

                                                ATIVIDADE DE REDAÇÃO   

 

♡Agora, faremos nossa quarta atividade de Redação,  portanto use o seu Caderno de 

Redação! 

♡Em seu Caderno de Redação  escreva um poema ou uma letra de música  de sua 

preferência!  

1-Identifique nesse poema ou letra de música: 

☆Título:______________________________________________ 

☆Autor (a):___________________________________________ 

☆Tema ( assunto):_____________________________________ 

☆Quantidade  de versos:________________________________ 

2- O poema ou letra de música  possui rimas? _______________ 

☆Se sim, exemplifique:__________________________________ 

3-Destaque ou reescreva  um fragmento, do poema ou canção,  que você  mais gostou: 

4- Por que você  escolheu esse poema ou canção?_________________________________ 

5-Vamos fazer uma paródia? Use sua criatividade, escolha uma temática  como : amizade, 

solidariedade, amor, escola, saudade, alegria, esporte, isolamento  social, família...  

☆ Aproveite  esses dias em casa e leia! 
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             “ Ler... Ler... Ler... E na volta dessa viagem se sentir livre, realizado... “ 

                                     ( Isabel Cristina da Silva  ) 

  

        

 


