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Desvendando o texto
Você acabou de passar momentos divertidos e
viver uma aventura emocionante na companhia de
Niquei e Pankekas. Agora, vamos mergulhar nas
entrelinhas da narrativa com um olhar mais atento.
01) No início da narrativa, Niquei se apresenta aos
leitores e diz que está prestes a contar um segredo. Na sua opinião, o que
é um segredo? Você já teve algum segredo? Se sim, chegou a
compartilhá-lo com alguém? Quem?
02) Logo nas primeiras páginas do do livro Eu Sou O Galo descobrimos
que Niquei tinha um grande problema para resolver. Qual era esse
problema?
03) Niquei e Pankekas vão até a casa de dona Margarela pedir ajuda para
encontrar uma solução para o problema do galinho. Quando chegam lá,
encontram a mãe de Niquei, dona Lina, conversando com a avó de
Pankekas. Ao ouvir a conversa das duas senhoras, eles fazem duas
descobertas importantes. Quais são essas descobertas?
04) Leia o aviso que estava entalhado em uma ponte de madeira no
bosque de Benventura:
“Quem esta ponte cruzar, seu caminho irá encontrar. Mas por aqui não
poderá retornar.”

Niquei e Pankekas encontraram esse alerta, mas, apesar da advertência,
decidiram atravessar a ponte, mesmo sabendo que não poderiam voltar
para suas casas por aquele caminho.
a) O que os dois encontraram do outro lado dessa ponte?
b) Quais eram as diferenças entre os dois lados?
c) Se você estivesse no lugar de Niquei, qual seria sua escolha? Justifique
sua resposta.
05) Leia o trecho a seguir:
“Para encontrar seus canto perdido, você terá que enfrentar três grandes
desafios...”
a) Qual foi o personagem que disse essa frase a Niquei?
b) Quais eram os três desafios citados nessa passagem?
06) Niquei descobriu que para encontrar seu canto perdido, ele e
Pankekas precisariam enfrentar seus maiores medos. E você, tem medo
de alguma coisa? Se sim, cite, pelo menos, três coisas ou situações que
lhe provocam medo.
07) Durante a narrativa, dois livros importantes são citados.
a) Qual era o nome deles?
b) Na sua casa, existe algum livro que é muito importante para você ou
sua família? Se sim, cite o nome de, pelo menos, um deles.
08) “Para conseguir aqui chegar, seus medos teve que superar. Por isso,
todos os sonhos poderá realizar. Para casa voltar, bem alto deverá
cantar.”
O texto acima estava escrito em um pergaminho e guardado dentro de
uma velha caixa.
a) Onde Niquei encontrou essa caixa?
b) O que aconteceu depois que ele leu o conteúdo do pergaminho?

c) De acordo com o texto guardado na velha caixa, quem enfrenta seus
medos é capaz de realizar seus sonhos. Você acredita nisso? Justifique
sua resposta.
09) O maior sonho de Niquei era cantar no dia do Primeiro Canto. E você,
qual é o seu maior sonho? Se quiser, pode escrever mais de um.
10) Durante a narrativa, Niquei contou com a ajuda de seu melhor amigo,
o cãozinho Pankekas para conseguir encontrar seu canto. Isso nos mostra
a importância de uma amizade verdadeira. E você, tem um amigo
verdadeiro? Conte-nos um pouco sobre ele.
11) Observe: BIO (VIDA) + LOGIA (ESTUDO)
Biologia= estudo da vida
Partindo desse princípio, escreva o significado de:
Biografia =______________________________________________
Biodiversidade =_________________________________________
Biomedicina = ___________________________________________
Biotecnologia = __________________________________________
Cosmologia =____________________________________________
Fisiologia =_____________________________________________
Astrologia =_____________________________________________
Cardiologia =____________________________________________
Climatologia =___________________________________________
Arqueologia =___________________________________________
12) O livro cita o nome de vários animais: galo, cachorro, coruja, cobra,
gavião, galinha, entre outros. Esses nomes também são chamados de
substantivos.
SUBSTANTIVOS = são palavras que usamos para nomear os seres e as
coisas. Possuem classificação e flexionam-se em gênero, número e grau.

Os substantivos citados no texto são denominados SIMPLES, pois são
formados por um só radical. Mas existem também os substantivos
compostos que são formados por mais de um radical. Como exemplo,
temos o nome de um pássaro bastante conhecido: bem-te-vi.
Agora que você já sabe a diferença entre substantivos simples e
compostos, preencha as colunas abaixo com 08 substantivos em cada
uma delas.
SUBSTANTIVOS SIMPLES
SUBSTANTIVOS COMPOSTOS

Além do Texto
Sugestões:
Assistir ao filme Toy Story cujo tema é amizade.
Trabalhar a música do filme em sala: Amigo estou aqui
Promover um Dia do Amigo para encerrar o trabalho. Nesse dia, os
alunos poderiam levar um lanche especial para partilharem entre si. Eles
também poderiam escrever mensagens uns para os outros e elas seriam
entregues nesse dia como uma bela confraternização.
Se for possível, realizar essa tarefa em uma área externa para se fazer um
piquenique com o lanche que os alunos trouxeram.
Sentados em uma roda, eles discutiriam o tema: o que é ser amigo?
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