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Produção de texto! 

 

 

Leia abaixo o trecho da história e complete com um final diferente. 

 Joãozinho foi à feira. Lá, encontrou uns homens que o enganaram. Deram a 

ele em troca da vaquinha, três grãos de feijão, dizendo que era um feijão especial, 

que valia muito dinheiro. 

 Quando a mãe de João viu o que ele trouxe, ficou aborrecida, zangada 

mesmo, e jogou os grãos de feijão pela janela. Mas João descobriu que os feijões 

não eram mágicos.  

 



 
 

Leitura Semanal! 

 Queridos alunos! 

 Seja por prazer, seja para estudar ou para se informar, a prática da leitura aprimora o 

vocabulário e dinamiza o raciocínio e a interpretação. Um ato de grande importância para a 

aprendizagem do ser humano, a leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos, aprimora 

a escrita. Por isso é primordial criar este hábito para transformar a leitura em prazer.  

 

 

  

Link da nossa leitura:  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/super-protetores/ 

 

 

 

 

 

 Teremos uma nova ficha de leitura e será necessário realizar um resumo da história. E 
em primeiro lugar é necessário entendermos o que é um resumo.  

 Resumir um texto significa apontar as ideias principais, utilizando outras palavras, 
porém com o mesmo sentido, tornando-o reduzido. É o ato de ler, analisar e traçar em poucas 
linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Caso contrário, será uma 
colagem de trechos. A seguir, estão alguns passos para se fazer um bom resumo: 

 Faça uma primeira leitura atenciosa do texto, a fim de saber o assunto geral dele; 
 Depois, leia o texto por parágrafos, sublinhando, anotando as palavras-chaves para o 

resumo; 
 Depois, faça o resumo baseando-se nas palavras já destacadas. 
 Em um resumo não pode colocar comentários pessoais.  

  

E segue nossa ficha de leitura para você registrar informações importantes: 

 

 



 

 

 

 

 



 
1- Felipe mora em uma rua onde as casas estão enumeradas de acordo com a reta numérica 

abaixo: 

 

 
 

 

 

 

A- Qual é o número da casa de Felipe?__________________________ 

 

B- Escreva como lemos o número da casa de Felipe: 

_______________________________________________________ 

C- Enzo mora na 3° casa depois de Felipe. Qual o número da casa de Enzo? 

_________________________________________________ 

 

2. Yan quer planejar suas férias. Para isso ele imprimiu o calendário do mês de agosto. Porém 

a impressora estava com problema, faltando algumas datas. Complete os dias que estão faltando. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Agora responda: 

A- Quantos domingos tem esse mês?___________________________ 

B- Que dia da semana cai o dia 13?_____________________________ 

C- Quantos sábados tem o mês de agosto?_______________________ 

D- Qual o mês que vem depois do mês de agosto?_________________ 

 

 


