língua portuguesa
cadernos

4 ANO
º

2º BIMESTRE

CADERNO DO ALUNO

LÍNGUA
PORTUGUESA
4 ANO
º

2º BIMESTRE
Este material foi elaborado com a participação dos
educadores da rede municipal de ensino de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED
Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto Prefeito
Guilherme Cortizo Bellintani Secretário
Teresa Cozetti Pontual Subsecretária
Marília Castilho Diretora de Orçamento, Planejamento e Finanças
Joelice Braga Diretora Pedagógica
Gilmária Ribeiro da Cunha Gerente de Currículo
Luciene Costa dos Santos Gerente de Gestão Escolar
Neurilene Martins Ribeiro Coordenadora de Formação Pedagógica
Alana Márcia de Oliveira Santos Supervisora do Ensino Fundamental I
Ionara Pereira de Novais Souza Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I
Parceria Técnica

INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA
Cybele Amado de Oliveira Presidente
Claudia Vieira dos Santos Secretária Executiva e Vice-Presidente
Cybele Amado de Oliveira, Diretoras
Eliana Muricy e Fernanda Novaes
Elisabete Monteiro Coordenadora Pedagógica do Projeto
EQUIPE DE LÍNGUA PORTUGUESA
Débora Rana e Renata Frauendorf Coordenadoras
Andréa Luize, Carla Tocchet, Sistematizadoras
Dayse Gonçalves, Érica Faria
e Marly Barbosa
Telma Weisz Parecerista
EQUIPE DE MATEMÁTICA
Priscila Monteiro e Ivonildes Milan Coordenadoras
Ana Clara Bin, Ana Flávia Alonço Sistematizadoras
Castanho, Ana Ruth Starepravo,
Andréa Tambelli
e Camilla Ritzmann
Patricia Sadovsky Parecerista

EQUIPE DE EDIÇÃO
Paola Gentile

Coordenadora

Denise Pellegrini

Redatora-Chefe

Beatriz Vichessi, Ferdinando
Casagrande, Gabriel Pillar
Grossi, Ricardo Falzetta e
Ricardo Prado
Sidney Cerchiaro (Coordenador),
Eduardo Teixeira Gonzaga,
Manrico Patta Neto,
Rosi Ribeiro Melo e Sueli Mazze
EQUIPE DE DIAGRAMAÇÃO
Marcelo Beltrame
Camila Cogo
Ana Cristina Tohmé,
Cleiton Barcelos, Ed Santana,
Fabricio Vargas, Marcelo Barros,
Olivia Ferraz e Victor Casé
Ale Kalko
Rebeca Silva

Editores

Revisores

Tramedesign
Produtor Executivo
Diretora de Arte e projeto gráfico
Designers

Capa e ilustrações
Ilustrações de abertura

Agradecemos a todas as instituições e pessoas que contribuíram para
a elaboração deste caderno com conteúdos, imagens, produções
culturais e, em especial, aos educadores da rede municipal de
Salvador, que participaram de todo o processo.
2016
Todos os direitos desta edição reservados à
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SALVADOR
Avenida Anita Garibaldi, 2981 – Rio Vermelho
40170-130 Salvador BA
Telefone (71) 3202-3160
www.educacao.salvador.ba.gov.br
Os textos extraídos de sites, blogs e livros foram adaptados conforme as regras gramaticais e as novas regras de ortografia.

índice
na onda dos contos de aventura

6

lugares de passeio para crianças em salvador

32

análise e reflexão sobre a língua
sondagem

46
57

REBECA SILVA

na onda dos
contos de aventura

NA ONDA DOS CONTOS DE AVENTURA

na onda dos contos de aventura
“Impossível! Para um aventureiro essa palavra constitui um desafio.”
Trecho do livro Grandes aventuras, de Richard Platt,
Ed. Companhia das Letrinhas, p. 9
Nos contos das próximas páginas, você vai conhecer personagens que se lançam
a todo de tipo de aventura para desbravar o mundo, desafiar leis e realizar feitos históricos ou pela simples possibilidade de ter pela frente um desafio a vencer. Eles são
destemidos aventureiros que se recusam a incluir a palavra impossível no vocabulário.
Nesses textos, os heróis embarcam em aventuras inimagináveis por mar, terra
ou ar, enfrentando grandes desafios e perigos. Você encontrará um marujo que
desafia os perigos do mar; uma incrível aventura na caverna de um gigante ciclope;
um homem destemido que parte de Salvador para a Guiné e sofre um naufrágio;
um solitário morador numa ilha deserta; uma mulher corajosa disposta a enfrentar
sozinha uma viagem à África; e, ainda, uma fantástica jornada ao interior do planeta.
Ao ler esses contos, você conhecerá algumas de suas características, apreciando
a forma interessante como eles são narrados. Vamos lá? Boa aventura!

1 A Você conhece ou já leu um conto de aventura? Sabe do que esses textos tratam? Em alguns instantes, o professor fará a leitura do conto Simbá, o marinheiro.
Você já ouviu falar de Simbá? Considerando o título desse conto, pode imaginar do
que o texto irá tratar? Discuta com os colegas e faça anotações no espaço abaixo.

Agora, você acompanhará a leitura do conto pelo professor. Nesta atividade, é
importante seguir a leitura do texto que está aqui no caderno.
Enquanto o professor estiver lendo, verifique se o que a classe levantou anteriormente
sobre o conto se confirma ou não.

Maisa Nery Lauro
EM Educador Paulo Freire
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curiosidade

Simbá, o herói desta história, é um marinheiro fictício que vive em Bagdá, hoje
capital do Iraque. Suas viagens pelos mares a leste da África e ao sul da Ásia
levam nosso herói a viver inúmeras aventuras fantásticas, que incluem encontros
com povos estranhos, seres monstruosos e fenômenos sobrenaturais.

SIMBÁ, O MARINHEIRO
Simbá, o marinheiro, estava sentado na casa que construíra na cidade de
Bagdá, quando ouviu um pobre carregador dizer na rua: “Os homens não
recebem a recompensa que merecem. Tenho trabalhado mais do que Simbá,
e ele vive no luxo e eu na miséria”.
Simbá comoveu-se com a queixa do carregador e convidou-o a entrar e a
ouvir a história das suas aventuras.
– “Talvez quando souberes por que transes passei para adquirir a minha
riqueza”, disse Simbá, “fiques mais contente com a sorte que tens”.
“Repara no meu cabelo branco e no meu rosto enrugado! Pareço um
velho. Mas como eu era jovem e forte quando embarquei para tentar fortuna,
mercadejando em países estranhos! Pouco depois de partirmos, o nosso
navio foi apanhado por uma calmaria junto de uma pequena ilha; quando
desembarcamos para a examinar, descobrimos que o que tínhamos tomado
por terra era apenas o dorso verde de uma grande baleia.
“Mal tínhamos posto pé ali, ela começou a oscilar e depois mergulhou,
deixando-nos no mar, a debater-nos. Agarrei-me a um grande pedaço de
madeira e a corrente deu comigo na praia de uma ilha deserta.
“Julguei que morreria de fome. Caminhando, porém, cheguei a um grupo
de árvores frutíferas, entre as quais estava escondida uma grande bola branca de uns quinze metros de tamanho. Eu já estava muito cansado e por isso,
depois de comer alguns dos frutos, deitei-me para dormir à sombra da bola.
Ia fechando os olhos quando, olhando para o ar, vi o céu escurecido pelas
asas de uma ave gigantesca.
“Céus!”, exclamei. “Esta grande bola branca é um ovo daquela ave monstruosa a que os marinheiros chamam um roca”.
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“E assim era. O roca pousou no ovo, debaixo do qual eu estava, e uma
das suas garras, que era do tamanho de um tronco de árvore, prendeu-se na
minha roupa.
“Ao raiar do dia o roca voou ao ar e levou-me a tal altura que eu já não via
a terra. Depois desceu com tal velocidade que por pouco eu não perdia os
sentidos. Quando ele pousou, soltei-me da garra, e vi que estava num vale
profundo, cercado de todos os lados por montanhas íngremes e altíssimas.
“Era o Vale dos Diamantes! Todo o chão estava coberto de pedras preciosas. Cheio de alegria, comecei a encher com elas as algibeiras; mas dentro
em pouco a minha alegria transformou-se em pavor. O vale abrigava grandes
serpentes, e eu não sabia como sair dali.
“Escondi-me numa caverna e tapei a entrada com um pedregulho, mas
toda a noite não pude dormir com o sibilar das serpentes. De madrugada
elas desapareceram, pois tinham medo do roca, que costumava frequentar
o vale à procura de alimento. Então saí da caverna, mas não tinha dado um
passo e era derrubado por uma coisa qualquer que vinha aos trambolhões
por uma das montanhas abaixo. Era um grande pedaço de carne fresca. À
medida que ia rolando, iam-se-lhe pegando os diamantes que estavam no
chão. Olhei para cima e vi no alto da montanha um grupo de homens que se
estavam preparando para atirar para baixo outro pedaço de carne.
“Já me tinham contado este modo de obter diamantes”, disse eu comigo.
“Parece-me que também é um bom modo de me safar”.
“Por isso atei-me ao pedaço de carne e escondi-me debaixo dela. Daí a
pouco veio uma águia, agarrou na carne e levou-a para o seu ninho no alto
da montanha. O grupo de homens afugentou a águia e virou a porção de
carne para tirar os diamantes que lhe estavam pegados, e foi então que me
encontraram.
“Quando tinham tirado todos os diamantes de que precisavam, embarcamos para o nosso país. Mas, ao passar pela ilha deserta, os meus companheiros desembarcaram com um machado e abriram a enorme bola branca.
Ouviu-se um grande grito pelo céu. O roca tinha-os visto!
Largaram a correr para o navio, e pusemo-nos logo a caminho, mas
o roca nos seguiu, segurando nas garras um grande pedaço de granito.
Deixou-o cair sobre o nosso navio, e lá fomos todos ao fundo. Agarrando-me
com uma das mãos a um pedaço de madeira do navio naufragado e nadando conforme podia, com a outra, consegui chegar a uma outra ilha.
“Era um lugar delicioso! Rios corriam, luzindo, entre vinhedos carregados
de uvas e pomares cheios de frutos. Ali encontrei um velho esquisito que me
fez sinais para que o levasse às costas a atravessar um rio. Mal o pus às
costas, o velho cruzou as pernas à roda do meu pescoço e apertou até que
desmaiei. Quando dei por mim, ainda estava ele a cavalo nos meus ombros.
Ali ficou todo o dia e toda a noite e, quando acordei na manhã seguinte,
continuava na mesma posição. Não queria sair dali.
“Fez-me seu escravo. Quando, para não perder as forças, fiz algum vinho
das uvas que lá havia, ele tirou-me o vinho e bebeu-o todo. Felizmente, o
vinho era forte demais para ele; descruzando-me as pernas do pescoço, caiu
no chão, e eu o matei.
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“Na costa encontrei alguns marinheiros com quem voltei para Bagdá.
– “Aquele era o Velho do Mar”, me disseram eles. – “És o primeiro que
escapa de ser estrangulado por ele”.
– “E agora não achas”, disse Simbá ao carregador, “que ganhei bem toda
a fortuna que trouxe comigo do Vale dos Diamantes?”
O carregador concordou, e Simbá deu-lhe então um presente valioso, indo
ele para casa mais contente com a sua sorte.
Extraído de Tesouro da juventude, conto Simbá, o marinheiro,
volume 1, W. M. Jackson, Inc. Editores, 1963, pp. 71 a 73

• As impressões que apontaram anteriormente se confirmaram ao longo da leitura?
O que imaginaram que iria acontecer no texto se confirmou?
• É possível caracterizar Simbá? Como ele é?

1 B Agora vamos ler e analisar um trecho do poema escrito por Álvaro de Campos
intitulado Ode marítima. Álvaro de Campos é o heterônimo de Fernando Pessoa
(1888-1935), um poeta português.
No texto, Campos versa sobre a vida no mar. Na época das grandes navegações,
do século XV ao início do século XVII, portugueses e espanhóis se aventuravam nos
oceanos, mar adentro, em busca de novas terras, viajando pela África, América e Ásia,
estabelecendo relações comerciais e explorando culturas. As grandes navegações
marcaram a história do povo português e, por consequência, a produção literária
desse poeta. Veja como isso se revela no poema da página à direita.

oceano glacial ártico

oceano
atlântico

m a r me d i t

errâ

neo

oceano
pacífico

oceano
índico
oceano glacial antártico
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ODE MARÍTIMA
[...]
Toda a vida marítima! tudo na vida marítima!
Insinua-se no meu sangue toda essa sedução fina
E eu cismo indeterminadamente as viagens.
Ah, as linhas das costas distantes, achatadas pelo horizonte!
Ah, os cabos, as ilhas, as praias areentas!
As solidões marítimas, como certos momentos no Pacífico
Em que não sei por que sugestão aprendida na escola
Se sente pesar sobre os nervos o fato de que aquele é o maior dos oceanos
E o mundo e o sabor das coisas tornam-se um deserto dentro de nós!
A extensão mais humana, mais salpicada, do Atlântico!
O Índico, o mais misterioso dos oceanos todos!
O Mediterrâneo, doce, sem mistério nenhum, clássico, um mar para bater
De encontro a esplanadas olhadas de jardins próximos por estátuas brancas!
Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos,
Queria apertá-los ao peito, senti-los bem e morrer!
[...]
Chamam por mim as águas,
Chamam por mim os mares,
Chamam por mim, levantando uma voz corpórea, os longes,
As épocas marítimas todas sentidas no passado, a chamar.
Tu, marinheiro inglês, Jim Barns meu amigo, foste tu
Que me ensinaste esse grito antiquíssimo, inglês,
Que tão venenosamente resume
Para as almas complexas como a minha
O chamamento confuso das águas,
A voz inédita e implícita de todas as coisas do mar,
Dos naufrágios, das viagens longínquas, das travessias perigosas.
Esse teu grito inglês, tornado universal no meu sangue,
Sem feitio de grito, sem forma humana nem voz,
Esse grito tremendo que parece soar
De dentro duma caverna cuja abóbada é o céu
E parece narrar todas as sinistras coisas
Que podem acontecer no Longe, no Mar, pela Noite...
[...]
Ó clamoroso chamamento
A cujo calor, a cuja fúria fervem em mim
Numa unidade explosiva todas as minhas ânsias,
Meus próprios tédios tornados dinâmicos, todos!...
Apelo lançado ao meu sangue
Dum amor passado, não sei onde, que volve
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E ainda tem força para me atrair e puxar,
Que ainda tem força para me fazer odiar esta vida
Que passo entre a impenetrabilidade física e psíquica
Da gente real com que vivo!
Ah seja como for, seja por onde for, partir!
Largar por aí fora, pelas ondas, pelo perigo, pelo mar.
Ir para Longe, ir para Fora, para a Distância Abstrata,
Indefinidamente, pelas noites misteriosas e fundas,
Levado, como a poeira, plos ventos, plos vendavais!
Ir, ir, ir, ir de vez!
[...]

Extraído de Assirio e Alvim. Poesia completa de Álvaro de Campos, Edição de Teresa Rita Lopes,
São Paulo, disponível em Citador (http://goo.gl/EUb4th), acesso em 10/1/2016

Agora, vamos retomar a leitura do conto Simbá, o marinheiro e discutir: quais relações é possível estabelecer entre o conteúdo do poema e o conto de Simbá?

1 C Assim como Simbá, existem muitos outros grandes aventureiros que vamos

conhecer nas próximas leituras. Que tal produzir com os colegas um livro de reescritas desses contos? Combinem com o professor as etapas desse trabalho.
Ao longo desta sequência, anote no quadro à direita os contos e livros de aventura
que o professor leu para a turma e os que você leu sozinho ou com seus colegas.
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Ficha dos títulos lidos
Nome do conto/livro

Autor

Data
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2 A Com base no título do próximo conto, Na caverna do gigante ciclope, do que

vocês acham que o texto irá tratar? O que é um ciclope? Este é mais um conto de
aventura. Que tipo de aventura será contada no texto? Por quê?

curiosidade

A aventura que irão ler faz parte de Odisseia, obra que relata o regresso
de Ulisses à Grécia, sua terra natal, após a Guerra de Troia. O nome grego de
Ulisses é Odisseu e, portanto, Odisseia significa “a respeito de Odisseu”.
Quando os gregos decidiram voltar às suas formosas terras, nenhum deles
tinha mais empenho em regressar à pátria do que o esperto e valoroso Ulisses.
Mas, apesar de todos os esforços dos marinheiros, ventos contrários levaram
as naus para longe das ilhas gregas. Ulisses, ou Odisseu, levou dez longos anos
para voltar para casa e, durante esse tempo, viveu muitas aventuras e grandes
perigos. Odisseia conta as histórias vividas por Ulisses ao longo dessa viagem.

Agora que vocês já têm informações sobre Ulisses e a sua longa viagem de
volta para casa, retomem as questões propostas e discutam-nas novamente.
O professor fará a leitura do texto a seguir.

NA CAVERNA DO GIGANTE CICLOPE
Ulisses e seus homens desembarcaram na ilha de Sicília e por ali vaguearam até que encontraram uma enorme caverna, onde havia grandes talhas de
leite e outros sinais de ser habitada. Era, na verdade, a casa de um daqueles
gigantes fabulosos que existiam na imaginação do povo.
O gigante chamava-se Polifemo, e seria difícil imaginar monstro mais feio
e mais cruel. Tinha só um olho, no meio da testa. Era o chefe de uma raça
de gigantes chamados ciclopes, todos com um só olho, como ele.
Ulisses e os seus estavam essa tarde à espera, na caverna, quando o
gigante chegou levando adiante de si um rebanho de carneiros gigantescos
e arrastando, até a entrada da caverna, um penedo de tal tamanho que vinte
homens não o poderiam deslocar.
Ulisses avançou para ele e, oferecendo um odre de vinho, pediu misericórdia
para si e para seus companheiros. O gigante bebeu o vinho e gostou muito
dele. Prometeu a Ulisses uma dádiva em troca da sua, mas como logo a seguir
tratou de comer dois dos gregos, era bem claro que não havia misericórdia
a esperar daquele monstro.
Polifemo pediu então a Ulisses que lhe dissesse o seu nome, mas o príncipe
esperto demais, assim respondeu: “Ninguém é o meu nome. Desde a infância,
que o tenho, e por ele me tratam meus pais e meus amigos”.
E o gigante disse: “Bem, recebe então a dádiva prometida, o bem que te
faz a minha hospitalidade. Quando todos os teus tiverem sentido a minha
força, Ninguém será o último que comerei”.
Passaram-se seis dias de terror, e cada dia o gigante comia dois homens
da comitiva de Ulisses, antes que o príncipe astuto descobrisse maneira de
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escapar. Na sétima noite, quando Polifemo estava estendido a dormir no chão,
Ulisses afiou um grande pau e, ajudado pelos seus homens, enfiou-o pelo olho
do gigante, cujos rugidos de dor acordaram outros habitantes fabulosos da
ilha, mas esses não podiam entrar por causa da pedra que lhes vedava o
acesso. Por isso gritaram de fora ao seu chefe, perguntando o que o estaria
magoando, e ele lá de dentro respondeu:
“Amigos, Ninguém me mata. Ninguém, na hora do meu sono, me oprime
com um poder feito de astúcia”.
E a isto responderam eles: “Se ninguém te magoa, mas só a mão divina,
não tens remédio senão resignar-te”.
Depois foram embora e deixaram-no. Mas, nem todos juntos, eram os gregos capazes de afastar a pedra, e por isso tiveram de esperar a madrugada,
quando o gigante, agora cego, empurrava para o lado a pedra para que o
rebanho dos seus grandes carneiros pudesse sair.
Ele próprio sentou-se à entrada, para evitar que os gregos fugissem. Mas
Ulisses, com a sua astúcia, tinha previsto isto, e fez que cada um dos seus
homens fosse atado contra a barriga de um carneiro, de modo que os animais,
ao passarem a porta, levaram todos os gregos para fora.
Ulisses e os tripulantes escaparam para os navios e assim acabou uma
das suas maravilhosas aventuras.

Adaptado de Tesouro da juventude, volume 1,
W. M. Jackson, Inc. Editores, 1963, pp. 233 e 234

• Por que Ulisses mentiu para o gigante sobre seu nome?
Releia o trecho do diálogo do gigante com os habitantes da ilha. Observe e justifique
abaixo a escrita da palavra ninguém ora com letra maiúscula ora com letra minúscula.
Ninguém:______________________________________________________________
ninguém: ______________________________________________________________
2º BIMESTRE
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O que Ulisses fez para conseguir escapar do gigante ciclope? Quais foram suas
armas para vencê-lo?

2 B Você vai ler agora um texto sobre um naufrágio sofrido por um dos perso-

nagens mais famosos dos contos de aventura, Robinson Crusoé. Mas, antes, veja
abaixo quem foi esse aventureiro.

curiosidade

Robinson Crusoé é o personagem principal de um romance escrito por Daniel
Defoe (1660-1731) e publicado em 1719. Crusoé é um jovem marinheiro inglês
que em 1651 decide deixar a Inglaterra para enfrentar os mais diversos desafios
que as viagens pelo mar podiam lhe oferecer.
Depois de escapar de um naufrágio e se libertar de piratas, chega ao Brasil, na
Baía de Todos os Santos. Vive quase quatro anos em Salvador, onde se estabelece
como proprietário de uma lucrativa plantação que o torna muito rico.
Mesmo assim, resolve partir em busca de novas aventuras. Pretendia ir de
Salvador à costa da Guiné, na África Ocidental. Mas duas tempestades mudam
completamente sua rota, o navio naufraga e, como único sobrevivente, ele passa
a viver em uma ilha deserta, ao norte da América do Sul. Com o que recupera do
naufrágio e com os recursos disponíveis do lugar, constrói tudo o que é necessário
para sua sobrevivência.
No texto que vamos ler, saberemos como foi a partida de Salvador e o naufrágio
que o levou até a ilha deserta.

Observe no mapa a rota planejada por Crusoé e como foi a viagem de verdade.
Agora, participe da leitura comentando o texto quando o professor fizer uma pausa.
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NÁUFRAGO
O navio, em que Robinson e os seus companheiros navegavam, sofreu, doze
dias depois, os efeitos de violentíssimo furacão que lhe causou grossas avarias.
Um dos tripulantes morreu doido, um marinheiro e um grumete foram arrebatados
pelas ondas tempestuosas.
Resolveu-se que o navio tomasse o rumo das Índias Ocidentais, pelas más condições em que se encontrava, mas sobreveio outro furioso temporal e durante doze
dias o barco andou sobre o mar revolto, à mercê da ventania.
Abandonados, assim, à fúria dos elementos desencadeados, suspiravam uns
por descobrir terra, enquanto outros, encerrados nos seus camarotes, esperavam
o momento em que a embarcação encalhasse nalgum banco de areia ou que as
vagas a espatifassem.
Onze homens decidiram arriar a canoa e embarcaram, entregando-se à vontade
de Deus e à fúria do mar cada vez mais tempestuoso.
Tendo remado légua e meia, uma onda do tamanho de uma montanha caiu com
tal furor sobre o barco que o fez soçobrar, e os seus tripulantes foram tragados,
num momento, pelo abismo.
Crusoé foi arremessado contra uma rocha, sobre a qual caiu sem sentidos. Por
sorte, pôde voltar a si antes da maré cheia. Chegando à terra, contemplou com
grande satisfação, do alto dos penhascos da costa, o perigo do qual tinha se livrado,
ficando em condições de voltar ao navio quando chegasse a hora da maré baixa.
Encontrou-se são e salvo, em terra.
Agradeceu a Deus por tê-lo poupado a vida em tão horrível transe, pois tudo
fora questão de minutos, depois dos quais não haveria mais esperança alguma.
Não pode mensurar os êxtases de quem se viu a salvo, como lhe ocorreu naquele
momento, depois de ter passado por tão tremendo perigo. Caminhou ao longo da
praia tocando-se e apalpando-se, para se convencer de que estava vivo. Fez mil
gestos e movimentos para certificar-se de que era ele mesmo, e pensou na sorte
dos seus camaradas, dos quais nem um só escapara. Nunca mais tornou a vê-los.
Mais tarde, pôde recolher três chapéus, um gorro e sapatos que lhes pertenciam.
Lançou os olhos ao navio despedaçado que jazia ao longe.
“Como tinha Deus sido tão bom para mim permitindo-me que alcançasse a
costa?”, pensou Crusoé.
No entanto, não tardou muito tempo que Crusoé viesse a perceber as tristes
condições a que se via reduzido: estava encharcado até os ossos e não podia mudar
de roupa, não tinha o que comer nem beber, não tinha consigo uma arma sequer,
possuía apenas uma navalha e um cachimbo. Ia-se aproximando a noite e o único
recurso que se lhe oferecia era um espesso bosque.
Antes de mais nada precisava comer e beber, por esse motivo se internou pela
ilha tendo a sorte de encontrar um regato de água fresca, com a qual se reanimou.
Com isso poderia iludir a fome. Pouco depois, adormeceu.
Tão cansado estava que só acordou quando já era dia claro. Acalmara-se a
tempestade e o céu estava sereno.
Adaptado de Tesouro da juventude, volume 2,
W. M. Jackson, Inc. Editores, 1963, pp. 218 e 219

• Localize no texto os problemas e desafios enfrentados Robinson Crusoé.
• Você gostou desse conto? Converse com os colegas, justificando sua resposta.
2º BIMESTRE
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2 C Como são os heróis dos contos que já lemos até aqui? Eles têm características

em comum? Retomem os textos e preencham o quadro abaixo.

Características do herói
Simbá

Ulisses

Robinson Crusoé

2 D O próximo texto que você vai ler chama-se Sozinho na imensidão da ilha – a

curiosidade

Alexander Selkirk (16761721) foi um marinheiro escocês que viveu quatro anos
como náufrago. Em 1703, ele
integrava a tripulação de um
corsário – navio contratado
pelo governo para combater embarcações inimigas.
Em 1704, numa das ilhas
do arquipélago de Juan Fernández, no Chile, Selkirk se
desentendeu com o capitão,
pois achava que com as más
condições do navio, se cotinuassem a viagem, acabariam no fundo do mar. O
capitão, então, abandonou-o na ilha. E o que aconteceu com o navio? Naufragou
em alto mar, e a maior parte da tripulação morreu afogada. Supõe-se que as
aventuras de Selkirk tenham inspirado o escritor Daniel Defoe a compor o clássico da literatura Robinson Crusoé. A ilha onde ele viveu chama-se hoje Robinson
Crusoé e tem 93 quilômetros quadrados. É a única do arquipélago que tem uma
população permanente, de 500 a 600 habitantes.
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verdadeira história de Robinson Crusoé e conta a história de Alexander Selkirk. Com
base no título do conto, por que você imagina que a saga de Selkirk está sendo
chamada de “a verdadeira história de Robinson Crusoé”? Discuta com os colegas.
No quadro abaixo, conheça um pouco da biografia de Alexander Selkirk.

NA ONDA DOS CONTOS DE AVENTURA

SOZINHO NA IMENSIDÃO DA ILHA
Selkirk se viu abandonado naquela ilha. Da praia, acompanhou a partida de
seu navio: viu a âncora ser levantada, ouviu os remos entrarem na água, viu a
tripulação subir as velas. O navio foi sumindo no horizonte, ficando cada vez mais
distante da vista do marinheiro, até desaparecer completamente mar adentro.
Sentado na areia, olhou o horizonte desolado, pois sabia que seria impossível
sair sozinho daquela ilha.
Entre seus pertences, havia uma pistola, pólvora, balas e uma machadinha.
Com elas, Selkirk decidiu explorar aquela ilha de vegetação exuberante em busca
de água e comida. Ficou radiante quando encontrou água fresca para beber,
verduras, frutas e aves para fornecer-lhe carne e ovos. Reparou, também, que
havia ratos correndo por baixo da vegetação rasteira.
O mais novo morador encontrou, ainda, cabras selvagens vivendo ali. Imediatamente, carregou sua pistola e com um tiro certeiro abateu um dos animais.
Acendeu uma fogueira para assar a carne e preparou uma deliciosa refeição
acompanhada de verduras. Selkirk gostava mesmo de carne de cabra e, com o
tempo, aprendeu que devia caçá-las ainda jovens para impedir que o atacassem.
O dia se despediu, a ilha escureceu, as montanhas ficaram sombrias, a brisa
fria tomou conta da praia. A baía ficou quieta. Nas sombras da noite, aquecido
pela fogueira, Selkirk sentiu medo, medo de ser agredido ou de ser devorado.
Mesmo assim, adormeceu.
Durante a madrugada, com a fogueira já apagada, sentindo frio, acordou. Observou que um enorme rato roía-lhe o pé, outros roíam suas roupas. Assustado,
olhou ao redor e constatou que a ilha estava infestada de ratos, eram milhares,
brancos, pretos, cinzentos e marrons. Selkirk precisava de um plano para se
livrar deles.
O solitário marinheiro descobriu, pouco tempo depois, que como os ratos, os
gatos selvagens também habitavam a ilha e eram em grande número. Resolveu
atraí-los com restos de carne de cabra para que dessa forma mantivessem os
ratos distantes dele e de sua morada, construída com galhos de pimenteira e
sândalo. Além disso, passou a domesticar alguns filhotes para que lhe fizessem
companhia.
Com o passar do tempo, acabou perdendo todas as roupas, os sapatos se
desgastaram e Selkirk precisou fabricar novas vestimentas usando a pele das
cabras que caçava. Na falta de agulha para costurar, usou um prego. Seus
cabelos desgrenhados misturavam-se com a barba nunca cortada.
Quando as balas e a pólvora acabaram, Selkirk se viu obrigado a caçar as
cabras perseguindo-as e pulando em cima delas. Um dia, a caçada de uma
cabra quase terminou com a sua vida quando, ao pular no animal, caiu em um
despenhadeiro escondido. Ficou muito machucado e desacordado por alguns
dias e a queda só não pôs fim à sua vida porque ele caiu em cima do corpo da
cabra que perseguia.
Os dias se passavam, um após outro, outro e mais outro. Selkirk fez da solidão
sua grande companhia naquela ilha.
Todos os dias, subia no lugar mais alto da ilha e observava atentamente o
mar em busca de alguma embarcação, de um sinal de socorro. Nunca perdeu
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a esperança de um dia ser resgatado e voltar para casa.
Passados quatro anos e quatro meses, numa tarde, Selkirk avistou as velas
de um navio se aproximando da ilha. Correu para a praia, arrastando um tronco
aceso como um sinal para a embarcação. Não queria perder aquele navio e com
isso sua chance de ser resgatado.
Os homens desembarcaram na ilha e ao defrontarem-se com Selkirk estranharam muito aquela criatura. O solitário marinheiro contou-lhes sua história de
como foi abandonado na ilha pelo capitão e como havia sobrevivido durante tanto
tempo. A tripulação levou-o a bordo do navio.
Selkirk olhou ao longe e viu a ilha se distanciar cada vez mais. Estava a
caminho de casa.
Texto de Carla Tocchet

Agora que você já conheceu a história de Selkirk, retome a questão inicial e discuta
com os colegas se o que levantaram se confirmou durante a leitura. Que outras relações podemos estabelecer com o conto de Robinson Crusoé?
Recuperem no texto as situações vividas por Selkirk e as ações por ele realizadas.
Recuperem o quadro preenchido na atividade 2C e acrescentem o novo aventureiro:
Alexander Selkirk. Será que ele se parece com os outros? Analisem e discutam as
características de Selkirk, completando o quadro.
Socialize suas anotações com os colegas, complementando com o que for necessário.

Isabele da Conceição Gonçalves
EM Educador Paulo Freire
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2 E Você reparou que, nos contos de aventura, as dificuldades e os perigos enfren-

tados pelo aventureiro são decorrentes de um objetivo inicial? Será que é assim em
todos os textos? Retome a leitura dos contos, procure identificar o objetivo de cada
um e preencha o quadro abaixo.
Contos lidos

Objetivo da aventura

Simbá
Ulisses
Robinson Crusoé
Selkirk

2 F Já imaginou fazer uma viagem ao centro da Terra pela cratera de um vulcão?

Será que isso é possível?

curiosidade

O professor Otto Lidenbrock descobre, em um livro, um velho pergaminho
com a revelação de que, a partir da
cratera de um determinado vulcão na
Islândia era possível penetrar no centro
da Terra e explorá-la. Empolgado com a
descoberta, Lidenbrock e seu sobrinho,
e também assistente, Axel, partem da
Alemanha rumo à Islândia, à cratera do
vulcão que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Lá se
juntam a Hans, um guia islandês, e iniciam, no dia 23 de junho de 1863, uma
expedição com o objetivo de explorar as
profundezas da Terra.
Na incrível aventura, encontram um
mundo subterrâneo repleto de surpresas
que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico? E é, mas trata-se apenas
de uma história de ficção. O livro Viagem ao centro da Terra, do francês Julio
Verne, não se aproxima nem um pouco da realidade.
Extraído do site Ciência Hoje das Crianças (http://goo.gl/sK7Iza), acesso em 7/2/2016

• Como você imagina o lugar onde essa aventura irá acontecer? Considere o título do
conto e as informações contidas no quadro acima.
• Que perigos e desafios será que os personagens enfrentarão?
2º BIMESTRE
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DESESPERO E ESCURIDÃO
[...] Tudo corria bem, até que algo muito grave aconteceu
comigo. Foi assim: no dia 7 de agosto, atingimos um trecho
do túnel que era um pouco mais inclinado. Eu ia na frente,
seguido por meu tio. De repente, ao me virar, estava sozinho.
Talvez tivesse andado muito depressa e resolvi voltar para
alcançar meus companheiros.
Andei durante quinze minutos e não os encontrei. Chamei
por eles e não obtive resposta. Andei mais meia hora. Um
silêncio medonho reinava na galeria. (...) Eu ainda tinha alimento e água para três dias. Precisava fazer alguma coisa,
mas não sabia se devia descer ou subir. Resolvi subir. (...)
Subi, mas não reconheci o caminho. Tive certeza de que
aquela galeria não me levaria a lugar nenhum. Desesperado, sem enxergar direito e muito nervoso, bati contra uma
parede e caí.
Algum tempo depois, acordei perdido num labirinto de
curvas. Minha lanterna estava amassada, com a luz fraca.
A qualquer momento, poderia se apagar. Meu desespero
aumentou. Comecei a correr naquele labirinto sem saída,
chamando, gritando, uivando, batendo contra as rochas. Depois de algumas horas, caí novamente e perdi a consciência.
Quando recobrei os sentidos, percebi que estava machucado. Nunca senti uma solidão tão grande em toda a minha vida. Ia desmaiar
novamente, quando ouvi um ruído forte em algum lugar daquele abismo. Talvez fosse a explosão de algum gás ou uma pedra caindo. Depois, o silêncio
voltou a reinar.
Encostei o ouvido na muralha e escutei palavras incompreensíveis ao longe.
Seria uma alucinação? Prestei atenção e ouvi novamente um murmúrio. Eram
vozes humanas!
Só podiam ser de meu tio e Hans. Se eu os ouvia, certamente eles me
ouviriam também.
– Aqui! Aqui! – gritei, com todas as minhas forças.
Não tive resposta. Encostei meu ouvido na pedra de novo e, dessa vez, ouvi
meu nome bem claro! Era meu tio quem o pronunciava. Eu não tinha tempo a
perder. Se eles se afastassem, talvez não me ouvissem mais. Cheguei bem
perto da muralha e gritei da forma mais clara possível:
– Tio Lidenbrock!
Passaram-se alguns segundos, que pareciam séculos, e então ouvi:
– Axel, Axel! É você?
– Sim, sou eu – respondi.
– Onde você está?
– Perdido, na mais completa escuridão! Minha lanterna quebrou e o córrego
desapareceu.
– Tenha coragem! Não se desespere, Axel!
Calculando o tempo que o som levava para ser ouvido, descobrimos a
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distância que nos separava. Segundo meu tio, que estava numa enorme caverna, da qual partiam diversas galerias, eu deveria descer para encontrá-los.
– Ande, se for preciso arraste-se, escorregue pelas rampas e você vai nos
encontrar no fim do caminho. Venha, meu filho, venha!
Essas palavras me reanimaram. Parti ao encontro deles cheio de esperança. Minhas forças estavam no fim. Eu só conseguia me arrastar. A galeria
inclinada me conduziu a uma velocidade assustadora.
Escorreguei pelas pedras, sem poder
me segurar em parte alguma, até bater a
cabeça em uma rocha e perder os sentidos
mais uma vez.
(...)
Quando abri os olhos, meu tio estava cuidando de mim. Ao perceber que eu tinha
acordado, soltou um grito de alegria:
– Ele está vivo! Está vivo!
– Estou...
Hans veio me cumprimentar.
– Tio, que horas são, que dia é hoje,
onde estamos?
– Hoje é domingo, nove de agosto, e
são onze horas da noite. Agora, chega de
perguntas. Você está muito fraco.
Meu tio tinha razão. Eu mal conseguia
ficar com os olhos abertos. Precisava descansar.
Extraído de VERNE, Julio. Viagem ao centro da Terra.
Tradução Lucia Tulchinsky. São Paulo:
Scipione, 2004, pp. 29 a 32

curiosidade

Julio Verne (1828-1905) é um romancista
francês, famoso pelas histórias de aventura
que escreveu. Conhecido também como o
pai da ficção científica, previu em seus livros
algumas das grandes descobertas modernas. Além de Viagem ao centro da Terra
(1864), Verne escreveu outras aventuras
famosas, entre elas, Vinte mil léguas submarinas (1870), A volta ao mundo em oitenta
dias (1872) e A ilha misteriosa (1874).

Felix Nadar

No texto, identifiquem cada um dos desafios e perigos enfrentados por Axel.
• Quem conta essa história? Como você descobriu? Marque no texto os trechos que
confirmem sua resposta.

2º BIMESTRE
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2 G E os lugares onde se passam as aventuras? Como são? Retome os textos lidos,

identificando-os e comparando-os, converse com a turma e preencha o quadro abaixo.
Lugar onde a
aventura se passa

Como é o lugar

Na caverna do
gigante ciclope
Robinson Crusoé
Sozinho na
imensidão da ilha
Viagem ao
centro da Terra

Socialize com todos suas anotações, acrescentando ou modificando o que for necessário.
Agora que já leu sobre alguns aventureiros, vamos conhecer um pouco sobre Mary
Kingsley, uma mulher corajosa e destemida, que teve uma vida cheia de aventuras e
contribuiu para mudar a visão europeia sobre a África.

Yasmim Machado
EM Educador Paulo Freire
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curiosidade

Mary Henrietta Kingsley (1862-1900) foi uma escritora e exploradora inglesa
que viveu à frente de sua época. Protagonista de viagens ao coração da África,
ela surpreendeu e desafiou a sociedade inglesa vitoriana, conservadora, machista e colonialista do final do século XIX. Depois da morte dos pais, em 1892,
munida de um revólver para se defender e de mercadorias para negociar, Mary
tomou, sozinha, o primeiro navio que partiria para o Gabão, no centro-oeste
africano. Contrariando costumes europeus daquele tempo, contratou apenas
africanos para a guiarem continente adentro. Com eles, atravessou pântanos,
desceu corredeiras e enfrentou animais ferozes e insetos imensos, como as
lagostas voadoras.
Com seus relatos e registros de viagem, Mary ajudou a transformar a visão
europeia da cultura africana. Foi crítica contumaz do modelo colonialista e fez
campanhas em favor da revisão das políticas europeias que favoreciam apenas
os comerciantes e mercadores, em detrimento dos direitos e das necessidades
dos colonizados.
O ambiente familiar em que Mary foi criada retratava o conservadorismo
inglês de então. Enquanto ela era educada em casa pelo pai, George Henry
Kingsley (1827-1892), quando ele tinha tempo, o irmão Charles frequentava a
escola e recebia investimentos para que tivesse sólida formação acadêmica. A
exceção foi um curso de alemão que Mary fez para ajudar o pai, que era médico e viajante frequente, a traduzir textos científicos. Na maior parte do tempo,
ela se via reclusa em casa, onde aprimorava os conhecimentos sobre história
natural na biblioteca.
George acompanhava nobres ingleses em viagens pelo mundo, das quais trazia diários e anotações que um dia pretendia publicar. Seu trabalho renderia um
estudo comparativo entre rituais de sacrifício praticados em diversas regiões do
mundo. Ele também estudava a religião e a legislação dos povos que conhecia.
Mary ajudava na compilação dos textos quando George faleceu, em fevereiro
de 1892. A família vivia em Cambridge, para onde se mudara em função dos
estudos do irmão. Seis meses depois, Mary e Charles foram surpreendidos com
a morte da mãe. O irmão, que pela tradição deveria receber os cuidados da
irmã, decidiu se mudar para a China. Em um diário, Mary escreveu que precisava
então buscar algo para fazer que desse continuidade ao trabalho do pai. Foi
quando decidiu iniciar uma série de viagens à África.
Foram três grandes expedições. Duas para a África Central e, a última, para a
África do Sul. Depois das duas primeiras viagens, Mary escreveu o livro Travels
in West Africa (Viagens à África Ocidental, sem tradução para o português),
com o qual obteve grande sucesso editorial. Nele, a autora narra suas incríveis
aventuras pelo continente africano. Uma adaptação de uma das histórias pode
ser lida no livro Grandes aventuras – 30 histórias reais de coragem e ousadia
(Richard Platt, Ed. Cia. das Letrinhas).
Mary Kingsley morreu em 3 de junho de 1900, aos 37 anos, depois de contrair febre tifoide, quando trabalhava como enfermeira voluntária nos campos da
Guerra do Bôeres, na África do Sul. Mary cuidava dos bôeres feridos, os colonos
de origem inglesa e francesa, que se opuseram ao exército britânico, incumbido
de tomar as minas de diamantes e de ouro recém-descobertas naquele território.
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3A Nesta etapa, a classe vai reescrever um conto de aventura coletivamente, o

primeiro de um livro de contos a ser preparado pela turma. Para isso, é preciso planejar
o texto, preenchendo o quadro abaixo.
Planejamento do texto
Para quem vou escrever?
Onde irá circular?

O que vou
escrever?

O que devo considerar para
reescrever os contos?

Liste no quadro abaixo os acontecimentos do conto Na caverna do gigante ciclope,
na ordem em que aparecem no texto.

3B Agora, sua tarefa será recontar o texto que planejaram como se você o estivesse

lendo no livro. Pense como poderá fazer isso, selecionando expressões que tragam
a interessante linguagem dos contos de aventura.
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3C Nesta atividade, vocês irão ditar o conto Na caverna do gigante ciclope para

que o professor registre-o num cartaz. A atividade será realizada em várias aulas.
Para reescrever a história, façam uso da lista de acontecimentos que planejaram e
das discussões que realizaram durante o reconto, consultem a lista de expressões
que tornam o texto mais bem escrito e ditem a história para o professor da melhor
forma possível, tornando o texto interessante para o leitor.

3D Agora, vocês retomarão o texto produzido para reler e ajustar o que for ne-

cessário. Fiquem atentos às discussões. No quadro abaixo, anote suas ideias para
contribuir com a revisão e converse com os colegas para deixar o conto ainda mais
atraente aos leitores.

4A Releia o conto Sozinho na imensidão da ilha e liste no quadro abaixo os aconte-

cimentos na ordem em que aparecem no texto.

2º BIMESTRE
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4B Sua tarefa agora é recontar o texto planejado como se o estivesse lendo no

livro. Pense e combine com o colega como poderão recontá-lo da melhor forma.

Agora é hora do reconto coletivo.

4C Nesta atividade, sua dupla vai produzir o texto fazendo uso da lista de acon-

tecimentos, das discussões realizadas durante o reconto e da lista de expressões
que tornam o texto mais bem escrito. O texto deverá ser escrito na folha que será
distribuída para cada dupla.
Lembrete: reescrevam da melhor forma possível, considerando que os leitores do livro
são os frequentadores da biblioteca para a qual o livro será doado.

4D Agora, vocês vão reler o texto produzido e fazer os ajustes necessários. Por

isso, todos devem ficar atentos às discussões. No caderno pessoal, anote suas ideias
para contribuir com a revisão e converse com os colegas, seguindo a orientação
do professor.

4E Com seu parceiro de dupla, retome o texto produzido, observe as orientações

do professor e faça a revisão do trecho indicado.

4F Retome o texto produzido e revise-o conforme o roteiro abaixo. Leia com aten-

ção cada uma das questões e assinale a alternativa que mais se adequa ao texto.
Critérios de revisão

Sim

O herói está bem caracterizado? Consegue superar os desafios
usando a inteligência e a coragem?
As ideias estão bem encadeadas, criando um clima de ação,
de sequência na aventura vivida?
Há presença de expressões que causam suspense?
As ideias foram articuladas com palavras e expressões como então,
no dia seguinte, passado algum tempo etc.?
A ordem dos acontecimentos no texto está correta?
O texto foi pontuado de modo a garantir a compreensão do leitor?
A letra maiúscula foi utilizada de forma adequada?
O texto está escrito sem erros de ortografia?
O texto está claro e adequado ao leitor?
Retorne ao texto e revise-o conforme o roteiro preenchido.
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5A Você já se deu conta de que os livros não são todos iguais? Eles têm tama-

nhos e formatos diferentes; apresentam muitas, poucas ou nenhuma ilustração;
são escritos com letras grandes ou pequenas; têm ilustrações de página inteira,
algumas bem coloridas, outras sem cores; e às vezes trazem fotos e informações
sobre o autor e o ilustrador, entre outras características. Observe algumas capas
e os pontos abaixo.

• Tamanho e formato (os livros têm diferentes tamanhos e formatos).
• Ilustração (no livro Robinson Crusoé aparece na capa um homem vestido com
pele de animal, sozinho, no meio de uma vegetação e com a imensidão do mar ao
fundo, essa ilustração já oferece pistas para a história que será narrada nesta obra)
• Tipo e tamanho de letra (por exemplo, na capa da obra Viagem ao centro da Terra
o título está escrito formando um círculo e dentro da cratera, fazendo referência a
forma do vulcão).
• Cores (em Odisseia a cor vermelha predomina na capa. Convencionalmente, essa
cor remete a guerra, sangue, entre outros. Além disso, há a imagem de Ulisses
lutando).
Em grupo, analise as obras indicadas e as que serão entregues pelo professor,
considerando cada um dos aspectos apontados anteriormente e outros que chamem a atenção. Depois, anote no quadro abaixo as características observadas.
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Em seguida, discutam se é possível perceber relações entre alguns desses aspectos (cores comuns, formato das letras, imagens etc.) e anote-as no quadro abaixo.

Selecionem uma obra e discutam sobre as sensações que sentiram ao lê-la. Anotem.

5B Durante as aulas anteriores, vocês leram e reescreveram contos de aventura.

Agora, chegou o momento de planejar a organização do livro da turma onde os
contos serão publicados.

Com base na análise realizada na atividade anterior, será preciso definir os seguintes aspectos do livro:
• Título e como ele será escrito na capa.
• Capa.
• Sumário.
• Formato.
• Espaço e disposição do texto e das ilustrações.
• Como serão as ilustrações.
• Tipo e tamanho da letra.
• Cores usadas nas ilustrações.
• Espaço para informações sobre os autores e os personagens dos contos (no
conto de aventura o herói merece destaque).
• Espaço para dedicatória.

5C Este é o momento de passar a limpo o conto que sua dupla produziu para o

livro da turma e preparar as ilustrações. Mas atenção! Siga os combinados definidos
na atividade anterior.
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6A Chegou a hora de organizar o dia do lançamento do livro para a comunidade

escolar. Converse com os colegas e o professor e planeje o evento.
O que considerar

Como faremos

Data/Observações

Dia e local do evento

Elaboração do convite

Organização do espaço
(painel/mural/mesas/
cadeiras etc.)

Preparo da leitura em
voz alta para a
comunidade escolar

Materiais necessários
para o lançamento
(livros, canetas)

6B Hoje faremos uma roda de conversa. Nela, todos vão avaliar o trabalho reali-

zado ao longo desta sequência didática.

Rarine Almeida dos Santos
EM Educador Paulo Freire
2º BIMESTRE
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lugares de passeio
para crianças em salvador
REBECA SILVA
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lugares de passeio
para crianças em salvador
O QUE É QUE SALVADOR TEM?
Salvador tem um jeito que nenhuma terra tem
O que é que Salvador tem?
Tem:
Folia, alegria
Cantoria
E gente de muita energia
Tem:
Caruru, matatu
Curuzu
E o alto do Beiru
Tem:
Cabula
Mata escura
Alagados e muitos rebolados
Cor, sabor, odor e muito amor.
Trechdo do texto produzido por Dilma dos Santos Rocha,
professora da EM da Engomadeira,
Gerência Regional de Educação – Cabula

Caro aluno,
Salvador é mesmo uma cidade encantadora, reconhecida em todo o país por sua
beleza natural, gastronomia, música e arquitetura. Além disso, oferece uma infinidade de opções de lazer e cultura. Mas quais dessas opções são voltadas para o
público infantil?
Nesta sequência de atividades, você terá a oportunidade de contar para os colegas
quais lugares de Salvador você já visitou, pesquisar sobre os que gostaria de conhecer e descobrir o que tem de bacana para fazer em cada um deles. Ao final, todos
produzirão recomendações de passeios para compartilhar com os colegas numa
roda de conversa e organizarão um varal com esses textos, para que as informações
circulem na escola, num ponto de informação turística ou, ainda, em algum local do
bairro. Vamos nessa?
2º BIMESTRE
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1A Hoje vamos falar de lugares para passear em Salvador. Conte aos colegas e

Manuela Cavadas

Rosilda Cruz

ao professor sobre:
• Os lugares de Salvador (e do seu bairro) que você já visitou ou conhece que oferecem atividades para crianças.
• De quais você mais gostou e por quê.
• Algum lugar de que ouviu falar e que gostaria de conhecer ou saber mais.
• Tudo mais que souber sobre o assunto.

Biblioteca Pública do Estado da Bahia
Manuela Cavadas

Heli Sampaio Filho

Casa da Música

Lagoa do Abaeté

Espaço Cultural Alagados
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Ligia Rizério

Quezia Alves de Jesus

Museu Geológico da Bahia

Museu de Arte Moderna (MAM)

LUGARES DE PASSEIO PARA CRIANÇAS EM SALVADOR

1B Observe cada uma das imagens da página anterior e discuta coletivamente:
• Você conhece algum desses lugares? Já os visitou?
• Sabe onde fica cada um deles?
• Com base na imagem, como imagina que é o lugar?
• Qual local você não conhece e gostaria de conhecer?

2A Nos materiais disponibilizados pelo professor, você deverá localizar e selecionar, com os colegas, dicas e sugestões de passeios, peças de teatro, shows,
espetáculos de dança, visitas a museus e bibliotecas, desde que voltados para o
público infantil.
Assim que localizar alguma dica ou sugestão, compartilhe no grupo e separe o
material marcando a página com uma tira de papel ou deixando aberto na página
correspondente.
Atenção: vocês terão 20 minutos para realizar essa tarefa!
Agora, compartilhe com todos o que e onde encontraram, indicando:
• O veículo pesquisado – revista, jornal, guia.
• O nome da publicação.
• O caderno ou seção em que localizaram a recomendação.
Se quiser, você poderá ler para todos uma recomendação ou um trecho dela.
No quadro abaixo, escreva algumas informações que circularam na roda de conversa.

2B Com base nas dicas e sugestões que a turma localizou e selecionou na atividade anterior, analise-as, identificando:
• Qual a finalidade desses textos?
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• Que tipo de informação aparece em todos os textos? Por que considera que essas
informações são importantes?

• Quais informações aparecem em apenas alguns textos? Por quê?

• Há imagens nas recomendações? E as letras, cores e a forma como as informações
estão organizadas? Por que imaginam que a página está organizada dessa maneira?

Socialize com os colegas e o professor todas as discussões que realizaram e organize o quadro abaixo.
O que precisa ter na nossa
recomendação de passeio?
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O que poderá ter na nossa
recomendação de passeio?

LUGARES DE PASSEIO PARA CRIANÇAS EM SALVADOR

3A Você lerá, de forma colaborativa, o texto a seguir sobre o zoológico de

ZOOLÓGICO DE SALVADOR

VOCÊ SABIA?

Divulgação/Inema

Salvador.
Durante a leitura, é importante localizar no texto as informações sobre esse lugar,
de acordo com o que foi combinado na atividade 2B.
Ao localizar alguma informação importante, compartilhe com os colegas, grifando
e tomando nota.

No zoo há:

1.600 animais
158 espécies
92,4% são espécies brasileiras
45.000 visitas mensais
Em plena área urbana, o zoológico de Salvador (o nome oficial é Parque
Zoobotânico de Salvador) é considerado um centro de referência na preservação dos animais silvestres ameaçados de extinção e pertencentes à fauna
brasileira. Hoje, o zoo mantém sob seus cuidados 1.629 animais, divididos
em 158 espécies (84 espécies de aves, 40 espécies de mamíferos e 34 de
répteis) e, dessas, 92,4% são brasileiras. Dentre as 158 espécies, 34 delas
estão ameaçadas de extinção em seu ambiente natural. Desde 2007, o zoo
prioriza a conservação e promove pesquisas científicas com espécies silvestres
da fauna e da flora brasileiras, com ações em cativeiro, além de programas de
educação ambiental associados ao lazer e ao entretenimento. O zoo conta com
clínica veterinária, museu, setores de nutrição, botânica, educação ambiental,
pesquisa e conservação, além da quarentena, local que abriga os animais em
tratamento de saúde e os recém-chegados.
Durante o passeio no zoológico, é recomendável usar protetor solar para a
caminhada e beber bastante água. Outra dica importante é não alimentar os
animais, já que as espécies possuem uma alimentação balanceada, preparada
especialmente pela equipe de nutricionistas do parque.
Com uma área verde de cerca de 250 mil metros quadrados, incluindo
remanescentes de Mata Atlântica, o zoológico é um dos principais locais de
lazer da capital baiana. Dessa forma, ao visitar o parque, o público pode conhecer e aprender sobre as diversas espécies que estão em extinção, ações
de conservação e enriquecimento do fragmento de Mata Atlântica, paisagismo,
ambientação de recintos e, em especial, educação ambiental.
O endereço do Parque Zoobotânico de Salvador é Alto de Ondina, s/nº,
Ondina, Salvador, CEP 40170-110, tels. (71) 3116.7954 e (71) 3116.7953.
É aberto ao público de terça a domingo e feriados, das 8h30 às 17 horas. A
entrada é gratuita.
Atividades que o zoológico de Salvador oferece para você:
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Zoo em família
O objetivo desta atividade é atingir o público dos finais de semana, assim,
sensibilizando as famílias para as questões ambientais. Dinâmicas voltadas ao
público infantil, com atividades lúdicas que envolvem artes, brincadeiras e historinhas e minipalestras para o público adulto são disponibilizadas para o melhor
conhecimento sustentável. Nessas atividades são abordados temas como: tráficos
de animais, maus-tratos, animais em extinção e condutas no zoo e demais temas
voltados à educação ambiental.
Zoo noturno
Durante esta atividade, é possível assistir a um teatro de sombras cujo tema
está relacionado à evolução do homem e da natureza e palestra de educação
ambiental e fazer a ronda orientada, na qual é possível ver animais como o jupará,
o macaco-da-noite, o lobo-guará, o furão, a jaguatirica, o mão-pelada e o gato-do-mato, entre outros.
Na visita noturna ao zoo, é recomendado que os visitantes venham de calça,
blusa de manga curta ou longa e sapatos fechados. Vale ressaltar, também,
que não é permitido o uso de flash, seja em câmeras ou celulares, e estes, os
celulares, devem ser configurados no modo silencioso, para não incomodar nem
assustar os animais.
Descobrindo o mundo no zoo
Quem nunca se perguntou de onde viemos? Como surgiu o mundo? Como os
filhotes nascem? E quem não gostaria de aprender?
Descobrindo o mundo no zoo é uma atividade que acontece uma vez a cada
mês e sempre possui uma temática diferente, escolhida pelo setor de educação ambiental. São realizadas dinâmicas lúdicas e científicas sobre a criação do
planeta Terra.
Aprendendo no zoo
Este programa traz ao visitante uma série de ensinamentos sobre como lidar
com o meio ambiente, sobre nutrição animal, o comportamento adequado durante
a visita, entre outros. Após as palestras, as turmas são monitoradas no passeio
pelas dependências do zoológico.
O projeto acontece de terça a sexta, no período da manhã, das 9 horas às
11h30, e no período da tarde, das 14 horas às 16h30.
Extraído do site do Parque Zoobotânico de Salvador (www.zoo.ba.gov.br),
acesso em 10/4/2016
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3B Reúna-se em trio para decidir sobre qual lugar de Salvador o grupo irá pesquisar

para produzir a recomendação de passeio. Vocês deverão selecionar os materiais
necessários para o trabalho e as informações a ser pesquisadas. Registre esse
planejamento no formulário abaixo.
Lugar a ser pesquisado:

Trio de pesquisadores:

Materiais selecionados pelo grupo:

O que será pesquisado:

3C Junto com os colegas de grupo, leia os materiais selecionados para pesquisa,

marcando nos textos as informações necessárias para produzir a recomendação de
passeio, além de informações interessantes sobre o lugar pesquisado. Tome nota
do que pesquisaram usando o espaço abaixo.
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Uma das informações importantes que devem constar nas recomendações de passeios é como chegar ao local, partindo do bairro da escola. Em casa, pesquise
com os familiares e amigos qual seria a melhor rota até o lugar que seu grupo está
estudando. Busque informações como:
• Pontos de referência próximos ao local.
• Transporte necessário para chegar até lá.
• Melhor percurso.
Aproveite para saber se alguém conhece o lugar que estão pesquisando e se tem
alguma dica para o passeio. Anote tudo e traga para compartilhar com os colegas
na próxima aula.

3D Compartilhe com os colegas as informações pesquisadas junto com os fa-

miliares e amigos. Essa será uma parte importante na recomendação de passeio.
Depois de todos terem socializado as informações trazidas de casa, tome nota das
mais importantes no quadro abaixo.

4A Como já vimos em outras atividades, para escrever um texto é preciso planejar

antes o que será escrito. Converse com os colegas e combinem como produzir a
recomendação de um passeio ao zoológico. Anote no quadro abaixo as informações.
Planejamento do texto
Para quem vamos escrever?
O que vamos escrever?
Onde irá circular?

O que preciso considerar?

42

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

LUGARES DE PASSEIO PARA CRIANÇAS EM SALVADOR

4B Agora, chegou o momento de escrever o texto. A classe vai produzir a

recomendação de um passeio para o zoológico de Salvador, com base nos combinados da aula anterior. O texto será ditado pela turma, para que o professor
registre-o no quadro.

4C Agora, você irá planejar com o grupo a recomendação de passeio para o local

ou evento que escolheram para pesquisar. Para isso, preencham o quadro abaixo,
a exemplo do que fizeram na atividade 4A.
Planejamento do texto
Para quem vamos escrever?
O que vamos escrever?
Onde irá circular?
O que preciso considerar?

Com base nesse planejamento, produzam a recomendação de passeio ao lugar
pesquisado.

4D Nesta atividade, vamos analisar a recomendação produzida anteriormente,

sobre o zoológico de Salvador, com base nas questões propostas no quadro abaixo.
Agora, com os colegas de grupo, analisem e avaliem a produção.
Aspecto a ser observado

Sim

Não

Nossa recomendação atende à finalidade combinada?
Todas as informações necessárias estão
apontadas na recomendação?
O texto foi escrito com os sinais de pontuação:
ponto final, interrogação, letra maiúscula etc.?
Houve revisão da ortografia?

O texto está escrito de forma clara e orienta
os colegas a realizar o passeio?
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4E Você e seu grupo irão agora definir as ilustrações ou imagens que usarão

na recomendação do passeio e passar a limpo o texto produzido.

5A Agora que os textos estão prontos, converse com os colegas para planejar

a exposição oral das recomendações produzidas. Nesse trabalho, considere:
• A priorização das informações mais importantes (o que não pode faltar).
• Que vocês irão falar para os colegas da turma.
• Que vocês precisam oferecer informações sobre o lugar pesquisado que atraiam
os colegas.
• Que precisam trazer informações relevantes para quem irá realizar um passeio
no local.
Tenham em mãos todos os materiais utilizados ao longo da sequência: os textos
estudados, as anotações e a recomendação de passeio que escreveram. Analise
os materiais e discuta com os colegas como irão realizar a exposição oral sobre o
lugar pesquisado, organizando as informações e a ordem em que serão expostas.
Definam, também, quem ficará responsável por apresentar cada parte.
Partes da exposição

O que precisamos dizer

Nome do responsável

Informações sobre
____________________
Informações para
realizar o passeio

5B Chegou o momento de expor aos colegas tudo o que pesquisaram. Organizem-

-se e caprichem na exposição.

Maria Rita
EM Casa da Providência
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5C Com base nas recomendações produzidas pelos grupos, organizem-nas em

um varal, lembrando que a produção vai circular fora da sala de aula. Como sugestão,
vocês podem agrupá-las por distância do bairro da escola ou por tipo de local, como
parques, bibliotecas, museus etc.
Consulte as recomendações para decidir o passeio que gostaria de realizar, considerando:
• O que precisa saber para realizar o passeio.
• Dias e horário de funcionamento.
• Como chegar até o local.
• Distância e transporte necessário.
• Custo aproximado do passeio.
Apresente para os colegas e o professor o passeio escolhido justificando seus
critérios de escolha.

5D Faça a autoavaliação do trabalho desenvolvido ao longo da sequência.
Aspecto a ser avaliados

Sim

Não

Às
vezes

Nas atividades coletivas, colaborei com a turma e
considerei as contribuições dos colegas?
Durante o trabalho no grupo, cooperei com os colegas
na realização das tarefas propostas?
A recomendação de passeio produzida atendeu às
questões definidas no planejamento? (retomar os combinados na atividade 4C para responder)
Houve participação e contribuição dos colegas durante
o planejamento e a realização da exposição oral?

Compartilhe com todos a autoavaliação que você fez do trabalho realizado.

Pedro
EM Coração de Jesus
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ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA

análise e reflexão sobre a língua
ANÁLISE DA VOZ NARRATIVA
1

Agora que já conhece as aventuras do marinheiro Simbá, você e seu colega
de dupla terão um desafio para resolver. Releiam abaixo esses dois trechos da parte
inicial do conto e os analisem com atenção para descobrir o que muda do primeiro
para o segundo.

Primeiro trecho
Simbá, o marinheiro, estava sentado na casa que construíra na cidade de
Bagdá, quando ouviu um pobre carregador dizer na rua: “Os homens não
recebem a recompensa que merecem. Tenho trabalhado mais do que
Simbá, e ele vive no luxo e eu na miséria”.
Simbá comoveu-se com a queixa do carregador e convidou-o a entrar e a ouvir a história das suas aventuras.
– “Talvez quando souberes por que transes passei para adquirir a minha riqueza”, disse Simbá,
“fiques mais contente com a sorte que tens”.

Segundo trecho
“Repara no meu cabelo branco e no meu rosto enrugado! Pareço um velho. Mas como eu era jovem e
forte quando embarquei para tentar fortuna, mercadejando em países estranhos! Pouco depois de
partirmos, o nosso navio foi apanhado por uma
calmaria junto de uma pequena ilha; quando desembarcamos para a examinar, descobrimos que o
que tínhamos tomado por terra era apenas o dorso verde
de uma grande baleia.
“Mal tínhamos posto pé ali, ela começou a oscilar e depois mergulhou, deixando-nos no mar, a debater-nos. Agarrei-me a um grande
pedaço de madeira e a corrente deu comigo na praia de uma ilha deserta.

Anote no espaço abaixo o que descobriram.
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Converse com toda a turma sobre como descobriram a diferença entre os dois
trechos.
Agora, o professor irá ajudá-lo a anotar no caderno de uso pessoal o que descobriram, como já fizeram no primeiro bimestre.

2

Como discutido na atividade anterior, o texto pode ser narrado por uma personagem do conto ou por alguém que não participa da história.
Agora, analise com seu colega de dupla os dois trechos abaixo e respondam às
questões que seguem:
Trecho do conto Na caverna do gigante ciclope que narra a aventura vivida por Ulisses

Ulisses e os seus estavam essa tarde à espera, na caverna, quando o gigante chegou levando adiante de si um
rebanho de carneiros gigantescos e arrastando, até a
entrada da caverna, um penedo de tal tamanho que
vinte homens não o poderiam deslocar.
Ulisses avançou para ele e, oferecendo um
odre de vinho, pediu misericórdia para si e para
seus companheiros. O gigante bebeu o vinho e
gostou muito dele. Prometeu a Ulisses uma dádiva
em troca da sua, mas como logo a seguir tratou
de comer dois dos gregos, era bem claro que não
havia misericórdia a esperar daquele monstro.

Trecho adaptado do conto Náufrago, sobre o aventureiro Robinson Crusoé

O mar arremessou-me à terra, ou melhor, contra uma rocha sobre a qual fui
cair sem sentidos. Felizmente voltei a mim antes da maré cheia e chegado
à terra pude contemplar com grande satisfação, do alto dos penhascos
da costa, o perigo de que me tinha livrado, ficando em condições de
voltar ao navio quando chegasse a hora da maré baixa.
Encontrava-me, pois, são e salvo, em terra. Dei graças a
Deus por me ter poupado a vida em tão horrível transe,
pois tudo fora questão de minutos, passados os quais
não haveria mais esperança alguma. É impossível
exprimir o êxtase de quem se vê a salvo como
eu me vi, depois de ter passado por tão tremendo perigo. Fui andando ao longo da praia
tocando-me e apalpando-me, para me convencer bem de que estava vivo.
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Quem está narrando os contos?
• Na caverna do gigante ciclope

• Náufrago

• Que diferença faz o conto ser narrado de uma e de outra forma?

• Compare o conto Náufrago, lido na sequência Na onda dos contos de aventura,
com o trecho analisado aqui. O que mudou? De qual jeito você gostou mais? Por quê?

Agora, converse com os colegas sobre suas observações. Depois, retome as anotações do caderno para verificar se é preciso acrescentar alguma informação, com
base nas discussões.

3

Releia na atividade anterior o trecho do conto Na caverna do gigante ciclope
e reescreva-o como se Ulisses estivesse contando a própria aventura.

Leia para os colegas a reescrita realizada em casa.

ANÁLISE DO USO DE TRAVESSÃO E ASPAS
1

Releia o conto Simbá, o marinheiro e analise com o colega de dupla o uso das
aspas e do travessão e aspas.
Em alguns momentos, o autor usou aspas e travessão e em outros somente as aspas.
Por que imaginam que o autor fez uso desses dois recursos?
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Retome a leitura do conto e verifique se todas as vezes em que esses recursos foram
usados pelo autor se confirmou o que vocês apontaram anteriormente.
Socializem suas respostas.

2 Agora, observem o trecho abaixo, do conto Simbá, o marinheiro. Os parágrafos iniciam com aspas, apenas, e reparem que o autor não as fecha no final dos
parágrafos.
[...]
“Ao raiar do dia o roca voou ao ar e levou-me a tal altura que eu já não via
a terra. Depois desceu com tal velocidade que por pouco eu não perdia os
sentidos. Quando ele pousou, soltei-me da garra, e vi que estava num vale
profundo, cercado de todos os lados por montanhas íngremes e altíssimas.
“Era o Vale dos Diamantes! Todo o chão estava coberto de pedras preciosas. Cheio de alegria, comecei a encher com elas as algibeiras; mas dentro
em pouco a minha alegria transformou-se em pavor. O vale abrigava grandes
serpentes, e eu não sabia como sair dali.
“Escondi-me numa caverna e tapei a entrada com um pedregulho, mas
toda a noite não pude dormir com o sibilar das serpentes. De madrugada elas
desapareceram, pois tinham medo do roca, que costumava frequentar o vale
à procura de alimento. Então saí da caverna, mas não tinha dado um passo
e era derrubado por uma coisa qualquer que vinha aos trambolhões por uma
das montanhas abaixo. Era um grande pedaço de carne fresca. À medida que
ia rolando, iam-se-lhe pegando os diamantes que estavam no chão. Olhei para
cima e vi no alto da montanha um grupo de homens que se estavam preparando
para atirar para baixo outro pedaço de carne.

Voltem ao conto e analisem o uso desse recurso em todo o texto.

Alexsandra Babosa
EM Lagoa do Abaeté
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Discutam e tomem nota abaixo.
Por que acham que o autor fez essa escolha?

Será que há uma relação com o gênero conto de aventura? Conversem sobre isso
e registrem.
Agora, faça um registro no caderno de uso pessoal sobre o que conversaram.

ANÁLISE DO USO DOS ARTICULADORES TEXTUAIS
1

Com os colegas e o professor, observe as palavras e expressões grifadas
nesse trecho do conto Sozinho na imensidão da ilha.
Discutam qual o papel delas no texto e conversem sobre como chegaram às conclusões.

Quando as balas e a pólvora acabaram, Selkirk se viu obrigado a caçar as
cabras perseguindo-as e pulando em cima delas. Um dia, a caçada de
uma cabra quase terminou com a sua vida quando, ao
pular no animal, caiu em um despenhadeiro escondido. Ficou muito machucado
e desacordado por alguns dias e a
queda só não pôs fim a sua vida
porque caiu em cima do corpo
da cabra que perseguia.
Os dias se passavam, um após
outro, outro e mais outro. Selkirk
fez da solidão sua grande companhia naquela ilha.
Todos os dias, subia no lugar mais
alto da ilha e observava atentamente o
mar em busca de alguma embarcação, de
um sinal de socorro. Nunca perdeu a esperança de um dia ser resgatado e voltar para casa.
Passados quatro anos e quatro meses, numa tarde,
Selkirk avistou as velas de um navio se aproximando da ilha. Correu para a
praia, arrastando um tronco aceso como um sinal para a embarcação. Não
queria perder aquele navio e com isso sua chance de ser resgatado.

2º BIMESTRE
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Anote as discussões abaixo.

2

Com base na discussão feita na atividade anterior, analise com seu colega de
dupla este trecho do conto Viagem ao centro da Terra e identifiquem as palavras e
expressões utilizadas por Julio Verne com a mesma função.

Algum tempo depois, acordei
perdido num labirinto de curvas.
Minha lanterna estava amassada,
com a luz fraca. A qualquer momento, poderia se apagar. Meu
desespero aumentou. Comecei a
correr naquele labirinto sem saída, chamando, gritando, uivando,
batendo contra as rochas. Depois
de algumas horas, caí novamente
e perdi a consciência.
Quando recobrei os sentidos,
percebi que estava machucado.
Nunca senti uma solidão tão grande em toda a minha vida. Ia desmaiar novamente, quando ouvi um
ruído forte em algum lugar daquele
abismo. Talvez fosse a explosão de
algum gás ou uma pedra caindo.
Depois, o silêncio voltou a reinar.

Grifem as palavras e expressões no trecho e socializem com os colegas as descobertas de vocês.
Agora, organizem um cartaz com essas palavras e expressões dos dois trechos
analisados para que possam fazer uso delas quando forem produzir seus textos.
Depois, tome nota no caderno de uso pessoal.

52

LÍNGUA PORTUGUESA - 4º ANO

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA

uso do dicionário
1

Releia o seguinte trecho do conto Simbá, o marinheiro:

– “Talvez quando souberes por que transes passei para adquirir a minha
riqueza”, disse Simbá, “fiques mais contente com a sorte que tens”.

Com seu colega de dupla, busquem no dicionário as definições para a palavra transes
e selecionem a que mais combina com o texto. Depois, a copie abaixo.

2

Releia este trecho do conto Na caverna do gigante ciclope:

Por isso gritaram de fora ao seu chefe, perguntando o que o estaria, assim,
magoando, e ele lá de dentro respondeu:
“Amigos, Ninguém me mata. Ninguém, na hora do meu sono, me oprime
com um poder feito de astúcia”.

Procurem no dicionário as definições para a palavra astúcia. Depois, a copie abaixo.

Agora, selecionem a definição que mais se adequa ao texto. Depois, reescreva-o
substituindo a palavra astúcia.

Socializem suas descobertas e escolhas com a turma.
2º BIMESTRE
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ORTOGRAFIA
1

Ditado interativo

O professor irá ditar um texto e você e seu colega irão discutir e escrever da melhor
forma possível.
As dúvidas não resolvidas com seu parceiro poderão ser discutidas com toda a
turma.
Fique atento: em alguns momentos, o professor irá parar para que todos discutam
como a palavra deverá ser escrita.
Agora, com seus colegas e o professor, faça um registro explicando o que aprenderam. Anote tudo no caderno de uso pessoal.

2

Retomando os usos do R

Na sequência Lugares de passeio para crianças em Salvador, vocês pesquisaram
sobre vários lugares da cidade. Agora, irão identificar alguns desses lugares e
nomeá-los. Prontos para o desafio?

Kaila de Andrade Souza
EM Educador Paulo Freire
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SONDAGEM
Nome:
Ano:

Data:

ESCRITA DE LISTA
Olá,
Ao final de cada bimestre, você vai encontrar um espaço como este para escrever
o que o professor ditar do melhor jeito que conseguir. Esta página será destacada
e guardada para que, no fim do ano, você possa ver o quanto aprendeu.
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