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Atividade 3

1-Observe a capa do livro e responda:
A. Qual o título do livro?

B. Qual o nome da autora?

2 - Após a leitura do livro, identifique a ideia central da história.

3 - Leia em voz alta o trecho abaixo do livro “O Pneu Chorão”.
“Perto da casa de Serginho havia um terreno baldio. Já fazia algum tempo que os moradores
do bairro pensavam em transformar o lugar numa praça para as crianças, pois o terreno vivia
cheio de mato e lixo.”
Agora responda:
A. Quem mora perto do terreno?

B. Como era o terreno?

C. Nesse trecho há alguma palavra que você não conhece? Grife e depois procure no
dicionário e escreva o significado abaixo.

4-Relacione a lixeira ao seu tipo de lixo, pintando-a da cor indicada pelo texto.

METAL

PLÁSTICO

VIDRO

PAPEL

5 - Você já ouviu falar de RECICLAGEM? Escreva o que você sabe a respeito.

6 - O livro nos dá várias sugestões de produtos que podemos fazer utilizando pneus usados.
Releia a página 12 e escreva no que o pneu reciclado pode ser útil.

7- Leia o trecho abaixo e responda:
“Com as enxadas, os meninos maiores começaram a cortar o
mato do terreno, sendo logo ajudados por alguns adultos, que
gostaram da ideia.
Em poucos dias, seu Juca fez maravilhas com os pneus:
transformou-os em brinquedos para a nova praça do bairro!
De suas mãos habilidosas, surgiram balanços, túneis,
trenzinhos e muitas outras criações para divertir a garotada.
No dia em que os brinquedos foram montados no terreno, as
crianças cercaram o espaço com garrafas PET cortadas ao
meio, criando um belo efeito.”
A. Em quais brinquedos seu Juca transformou os pneus usados?

B. Que material as crianças usaram para cercar o espaço dos brinquedos?

8 - O livro nos diz que temos que reciclar, porque é um dever de todo cidadão que se
preocupa com a preservação da natureza. Faça uma pesquisa com os funcionários da escola
para saber quem separa o lixo. Anote a sua pesquisa no espaço abaixo.

