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As pessoas que leem mais, em geral, costumam ser mais empáticas e compreensivas. 
O motivo? É que o contato com as histórias permite conhecer realidades diferentes. E 
isso leva a perceber que existem diversas possibilidades para viver, pensar e sentir. Isso 
é fundamental para quem está confinado em casa, acender a imaginação e despertar a 
capacidade de sonhar, inventar ou criar. 
Te desafio nestes 15 dias, a ler pelo menos um livro por dia. Se não conseguir, leia ao 
menos 1 a cada dois dias. 
Aqui embaixo colocarei um link onde você encontrará diversos títulos de livros, que 
poderá baixar ou ler online. 

 

https://blog.ataba.com.br/ebooks-infantis-gratis/ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1xw9mEXOiNheNF3i4a8WVdaVK-geJ 
0OtE?usp=sharing 

 

h ttps://drive.google.com/file/d/1vAfDRXnlRTVkb3Hd_tf7mcnte8w6ey81/view 

 Até as princesas soltam pum 
 

h ttps://drive.google.com/file/d/11PuDFoBOWVfuhtJxplC2QA-scoiHBzf6/view  

Assim Assado 

 

Português 

Será que a história dos três porquinhos ocorreu desse jeito mesmo? Dando a palavra ao 
lobo, que naturalmente narra os acontecimentos do seu ponto de vista, Jon Scieszka em 
seu livro “A Verdadeira História dos Três Porquinhos”, nos narra uma história diferente, 
nova e engraçada, vamos ouvi-la com atenção e julgar se o lobo tem razão. 

 

Você pode ler a história abaixo e também ouvir no link do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ixnVPS0aMkk 

 

Não precisa copiar, texto só para leitura: 

https://blog.ataba.com.br/ebooks-infantis-gratis/
https://drive.google.com/drive/folders/1xw9mEXOiNheNF3i4a8WVdaVK-geJ0OtE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xw9mEXOiNheNF3i4a8WVdaVK-geJ0OtE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAfDRXnlRTVkb3Hd_tf7mcnte8w6ey81/view
https://drive.google.com/file/d/11PuDFoBOWVfuhtJxplC2QA-scoiHBzf6/view
https://www.youtube.com/watch?v=ixnVPS0aMkk


A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS 

 
Autor: Jon Scieszka – Ed. Cia da Letrinhas. 

 

Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos Três Porquinhos. Ou pelo 
menos, acham que conhecem. Mas, eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a 
história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. 

Eu sou o lobo Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como 
começou este papo de Lobo Mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa 
de nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se lobos comem bichinhos engraçadinhos 
como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem 
uma gracinha, todos iam achar que você é Mau. 

Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de Lobo Mau  está errado. A 
verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. 

No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha 
querida vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem 
açúcar. Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, 
esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a 
casa de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói 
uma casa de palha.É claro que sim, que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando 
assim na casa dos outros. Então chamei: 

-Porquinho, você está aí? Ninguém 
respondeu. 
Eu já estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário 

da minha querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o 
espirro vindo. Então inflei. E bufei. E soltei um grande espirro. 

Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E 
bem no meio do monte de palha estava o Primeiro Porquinho mortinho da silva. Ele 
estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente 
estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele 
fosse um grande cheeseburger dando sopa. 

Eu estava me sentindo um pouco melhor. Mas ainda não tinha minha xícara de 
açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse era um pouco mais esperto, mas 
não muito. Tinha construído a casa com lenha. Toquei a campainha da casa com lenha. 
Ninguém respondeu. Chamei: 

-Senhor Porco, senhor Porco, está em casa?” Ele gritou 
de volta: 
-Vá embora Lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba de minhas 

bochechas rechonchudas. 
Ele tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Inflei. 

E bufei. E tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande 



espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do 
irmão dele. 

Quando a poeira baixou, lá estava o Segundo Porquinho mortinho da silva. Palavra 
de honra. Na certa você sabe que comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então 
fiz a única coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um 
prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado. Mas estava um pouco melhor 
do resfriado. 

E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da 
minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito 
era irmão do Primeiro e do Segundo  Porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa 
dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. Eu chamei: 

-Senhor Porco, o senhor está?” 
E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? 
-Caia fora daqui, Lobo. Não me amole mais. 

E não me venham acusar de grosseria! Ele tinha provavelmente um saco cheio de 
açúcar. E não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha 
vovozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão em 
vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei. E bufei. E espirrei de novo. 

Então o Terceiro Porco gritou: 
-E a sua velha vovozinha pode ir às favas! 

Sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Mas quando alguém fala desse jeito 
da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu 
estava tentando arrebentar a porta daquele Porco. E todo o tempo eu estava inflando, 
bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. 

O resto, como dizem, é história. 

Tive um azar: os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois 
porcos. E acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não 
era muito emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele 
negócio de “bufar, assoprar e derrubar sua casa”. 

E fizeram de mim um Lobo Mau. É isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima 
de armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. 

 

Interpretação do texto: 
 

Copie a resposta certa:Para Responder, sempre volte a parte da história da qual 
a pergunta se refere e leia novamente. 

 

1-O azar do lobo foi o fato de: 
( A ) Estar resfriado; 
( B ) Os repórteres descobrirem que ele tinha comido os outros porquinhos; 

( C ) Estar sem açúcar para preparar o bolo de sua vovozinha. 
 

2-O que o lobo Alex quis dizer com a expressão: “no tempo do Era uma vez”? 
( A ) No tempo dos Contos de Fadas; 

( B ) Antes de ele explicar a verdadeira história;  
( C ) Na época de sua vovozinha. 

 

3-Quem enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de “bufar, 
assoprar e derrubar sua casa”: 



( A ) Os porquinhos; 

( B ) O lobo Alexandre T. Lobo  
( C ) Os repórteres 

 

4-O que o Terceiro Porco disse que fez com que o lobo perdesse a calma?  
( A ) Mandou ele cair fora; 
( B ) Chamou a vovó do lobo de velha; 
( C ) Disse que não poderia abrir a porta pois estava fazendo a barba. 

 

5- A expressão “ir às favas!” significa: 
( A ) Que o lobo deveria ir para um lugar chamado Favas; 

( B ) Que o terceiro Porco não se importava com a vovó do lobo; 
( C ) Que a avó do lobo deveria ir para um lugar chamado Favas. 

 

6-O lobo se refere ao Primeiro Porquinho como um “presunto em excelente estado” 
pois: 
( A ) O presunto é feito com carne de porco; 
( B ) A casa de palha tinha caído em cima dele; 
( C ) Ele não tinha sido muito inteligente pois fez a casa de palha. 

 

7- Baseando-se no conto original de “Os Três Porquinhos” e na versão de Jon Scieszka 
“A Verdadeira História dos Três Porquinhos”, qual das história você acha que é a 
verdadeira? 
R.   

 

 

8- O BILHETE 

O lobo, cansado de soprar, resolveu armar uma cilada diferente para os três 
porquinhos. Mandou um bilhete para eles, que dizia: 

 

 
 

 

 

 

 

Os porquinhos desconfiados, resolveram não ir, pois sentiram que havia algo de 
muito estranho. Como são educados, pensaram em responder o bilhete. Ajude-os a 
escrever outro bilhete explicando o motivo da ausência. 

 

Queridos Porquinhos! 

 

Estou cansado de tanta briga, por isso pensei em fazer um banquete em sinal 
de amizade. Será hoje à noite, em minha casa. Espero ansioso por vocês. Um 
abraço caloroso de seu amigo. 

 

Ass. Lobo. 
10/06/2020 



 
 

 

9. Agora você é o escritor, reescreva a história dos três porquinhos, com fatos da 
atualidade, criando suas próprias alternativas. 

 

 



 
 

Entre nos links disponibilizados com livros e Escolha 5 desses livros durante esses 
15 dias e em seu caderno registre: 
1- O Título, 
2- O nome do autor, 
3 -Qual a parte que você mais gostou da história. 

 

Caso não consiga abrir os livros, avise sua professora, que ela lhe mandará por 
Whatsapp. 

 

Atividades da apostila nova - modúlo 2 
Leia os textos e faça as atividades das páginas: 9 até a 21. 

 

Na página 13, há um jogo da memória. Jogue com sua família e tire fotos para 
registrar. 

 

As regras do jogo são: 

O objetivo é formar pares de palavras antônimas. De 2 a 4 
jogadores. 
Embaralhe as cartas e organize-as em fileiras, com a face voltada para baixo. Cada 
jogador, na sua vez, deve virar duas peças do jogo. Se encontrar os pares de antônimos, 
deve guardar consigo o par e efetuar outra tentativa. 
Vence aquele que formar mais pares. 
Exemplo de pares: ( Alto - Baixo, Gordo- magro ) 

 
 

Ensino Religioso 

1. Em nossa vida encontramos muitos “lobos” pelo caminho, devemos ter sabedoria e 
astúcia para derrotá-los, no seu pensar quais são os “lobos” que devemos derrotar?   

( Exemplo: Drogas, bullying) 
R.   

 

 

O lobo bom e o lobo mau 
 

Uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece 
dentro das pessoas. 



Ele disse: – Há uma batalha entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. 
Um é Mau – É a raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena 

de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho falso, superioridade e ego. 
O outro é Bom – É alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, 

bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. 
O neto pensou nessa luta e perguntou ao avô: – Qual lobo vence? O velho 
índio respondeu: – Aquele que você alimenta! 

 

2- Qual lobo você tem alimentado mais, o Bom o mau? 

R. ______  

3- Faça um desenho ilustrando como você tem alimentado esse lobo. 

 

 
 

Matemática 

1- Resolva as situações problemas a seguir: 
 

Essa é a tabela de preços do mercadinho Encantado,onde o Lobo Alexandre 

T. Lobo fez as compras para fazer o bolo de sua vovozinha: 
 1 XÍCARA DE FARINHA R$ 1,00 
1 OVO R$ 0,50 
1 COPO DE LEITE R$ 1,00 
1 COLHER DE FERMENTO R$ 0,50 
1 COLHER DE MANTEIGA R$ 0,50 



1- Calcule quanto o lobo gastou sabendo que a receita do bolo era a seguinte: 
•3 ovos 
•2 xícaras de farinha 
•1 copo de leite 
•1 colher de fermento 
•1 colher de manteiga 

 

R: O lobo gastou R$  . 

 

2- O Lobo pagou essa conta com uma nota de R$10,00. Quanto ele recebeu de troco? 
R: Ele recebeu R$  de troco. 

 

3-A vovozinha do Lobo Alex, completa esse ano 79 anos, em que ano a vovó do lobo 
nasceu? 
R: Ela nasceu em  . 

 

 

4- O Primeiro Porquinho tem 17 anos, o Segundo Porquinho tem 3 anos a mais que o 
primeiro e o Terceiro porquinho tem 24 anos.Quantos anos eles tem juntos? 
R: Eles têm  anos juntos. 

 
 

5- Sabendo que o Lobo Alexandre tem 30 anos a menos que a idade dos três 
porquinhos juntos, descubra qual é a sua idade. 

R: O lobo Alexandre tem  anos. 6 - 

Resolva: 



Atividades da apostila nova - módulo 2 de matemática: Ângulos, das páginas 
77 a 85. 

 

Para saber um pouco mais, poderá assistir também o video: 
https://www.youtube.com/watch?v=lcYJxBlSB5I ou 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3aHosIDuAE 

 

Dica: Se você não tiver um transferidor em casa, poderá copiar o da apostila e recortar, 
fazendo um modelo de papel.Ou até mesmo usar um CD de modelo e desenhar no papel 
e recortar. Depois de cortar, dobre no meio e obterá 4 ângulos de 90° (Noventa 
graus),dobre no meio de novo, você encontrará 8 ângulos de 45° (Quarenta e cinco 
graus) 

 

Ciências 
 

Apostila nova- Módulo 2 

 
Propriedades físicas dos materiais:Páginas 159 a 163 

Recursos naturais: Páginas 163 a 168. 
 A atividade da pág. 168, faça no seu quintal e anote as perguntas e respostas no seu 
caderno. 
Copie no caderno O texto você estudou que, da página 167. 

 
 

História 

 

Apostila Nova - Módulo 2 

 

África - Páginas 213 a 220. Leia os textos antes de responder, se precisar retorne ao 
texto para buscar as informações. 
Copie no caderno O texto você estudou que, da página 220. 

 

Geografia 
 

Apostila nova - Módulo 2 

 
As Cidades - Páginas 247 a 254. 
Copie no caderno O texto você estudou que, da página 254. 

https://www.youtube.com/watch?v=lcYJxBlSB5I
https://www.youtube.com/watch?v=Q3aHosIDuAE

