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Orientação aos pais:
Se o seu filho ainda não consegue ler com autonomia, leia para ele os trechos do livro para
que depois ele faça as atividades:
1-Vamos fazer a leitura de trechos do livro “O pneu chorão”.
A. Trecho das páginas 5 e 6.
Para tentar melhorar um pouco essa situação, os pais de Serginho, junto a
um grupo de amigos, tinham colocado recipientes metálicos para lixo
reciclável.
Eram quatro e de cores diferentes: o amarelo servia para jogar metais, o
vermelho para plásticos, o verde para vidros e o azul para papéis.
Uma vez por semana, algumas pessoas retiravam esse lixo e vendiam para
indústrias que os reciclavam.
- Assim todo mundo sai ganhando! Dizia o pai de Serginho. Nosso mundo fica
mais limpo e ainda ajudamos as pessoas.
Uma certa tarde, bem perto do
anoitecer, começou um ruído que
parecia alguém chorando. Mas não era
choro de gente... era um som
engraçado, que fazia boiiiiiiiimm, como
se uma borracha se esticasse e se
encurtasse.
Uma lata de refrigerante muito curiosa
que estava no lixo reciclável, logo veio
olhar pela abertura do recipiente:
Que barulho é este? Quem está
chorando? perguntou.

De acordo com o trecho do livro lido, quais produtos podem ser reciclados? Marque um (X)
nas alternativas corretas.
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) papel
) lenço de papel
) pilha
) fita adesiva
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) sapato
) vidro
) plástico
) metal

B. Trecho das páginas 7 e 8.
- Nossa que medrosa! – caçoou uma revista usada. –Eu não sabia que plásticos
acreditavam em alma do outro mundo!
-E você acha que é muito sabida!... –retrucou a garrafa.
-Sou mesmo! Tenho em minhas páginas um monte de informação interessante e posso
ensinar muita coisa!
Nisso, ouviu-se uma voz tímida.
_ Quem está chorando sou eu...
A discussão parou logo.
_ Eu, quem? – perguntou a lata.
Todos olharam na direção da voz e viram um pneu velho, jogado no meio de um monte
de entulho.
- E qual o motivo de tanta tristeza, senhor pneu?
- Quis saber a revista.
Fungando um pouco, o pneu se explicou:
- E não é estar triste? Já rodei por muitas ruas e estradas, quando era parte de um
automóvel. Enfrentei pedras, buracos e obstáculos com valentia. Acho que fiz um bom
trabalho...

Quem está chorando no texto?
( ) garrafa

( ) vidro

( ) pneu

Quais são as cores das lixeiras que usamos para reciclagem?
Pinte as lixeiras abaixo.

( ) revista

C. Trecho da página 23.

O pneu, entre todos, era o que estava mais feliz. Além de se
sentir importante novamente, estava adorando participar das
brincadeiras e ouvir as risadas alegres das crianças. E pensava:
“A melhor coisa do mundo é ser útil à felicidade dos outros. E a
segunda melhor coisa é não poluir essa natureza tão bonita! Se
todos soubessem disso... o mundo seria mil vezes mais lindo!”.

O que está escrito na placa de madeira?

Quais são as duas melhores coisas do mundo para o pneu?

