
 

 
Data: ____/____/20 

 

 
As palavras não existem soltas. Elas se combinam, formando frases e textos. Às 

vezes elas são organizadas de um jeito especial para mexer com nossos sentimentos e 

para levar nossos pensamentos a lugares distantes. É o que acontece nos poemas.  

Vamos conhecer um poema muito interessante? 
 

O Livro 
 

Eu sou um livro, 

sou importante.  

Tenho um trabalho 

emocionante 
 

É com palavras 

que me sustento 

e nelas levo 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

Se alguém  

procura o que fazer, 

sou opção 

de bom lazer. 
 

Eu posso ser 

muito engraçado, 

deixar você 

bem humorado. 

 

 

 

 

 

Eu posso ser 

seu professor 

e lhe ensinar 

com todo amor. 
 

Eu posso ainda 

ser seu amigo, 

levar você 

sempre comigo. 
 

Eu só não posso 

fazer careta 

se me abandonam 

numa gaveta. 

 

1- Agora que você já conhece o poema, responda as atividades propostas.  
 

a) Sobre o que fala o poema? 
 

Sobre as utilidades e a importância do livro. 
 

Sobre como é demorado ler um livro. 
 

Sobre viagens que são feitas de diferentes maneiras. 
 

b) O poema tem ______ estrofes e ______ versos. 
 

c) Com o que o livro se sustenta? 

________________________________________________________________ 

d) Como um livro pode ser professor? 

________________________________________________________________ 
 

  

ESCOLA CANTINHO MÁGICO 
 
 

Nível: 3º ano 

1º bimestre  

 

 

Rosa Clement 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

e) Neste poema, qual é o significado da palavra “abandonar”? 

________________________________________________________________ 
 

f) Que palavra mostra que o livro estava falando dele mesmo? __________________ 
 

g) Ligue as palavras que rimam no poema:  
 

importante  

engraçado 

fazer  

sustento  

professor  

amigo  

careta 

comigo 

gaveta 

amor 

humorado 

emocionante 

conhecimento   

lazer

 

Que tal mostrar um pouquinho mais sobre este tipo de texto que você aprendeu?  
 

2- Leia um trecho deste poema divertido!  
 

UMA TURMA INESQUECÍVEL 
 

              ... conheci uma vaca                                 Conheci uma onça  

             chamada Quilate                                     chamada Marrom,   

             dava um leite bem branquinho                  se pintava todinha  

             sabor chocolate. [...]                                usava batom ... 
Duda Machado 

 

 O que as palavras destacadas têm em comum? _________________________ 
 

 Agora é a sua vez de criar versos que rimem entre si!!! (valor: 0,8) 
 

a) Ontem à tarde, fui à casa do João,  

ele ficou feliz e me deu um ___________________________________________. 
 

b) Sou o padeiro, meu nome é José. 

Saio cedo da cama: 4 horas já estou de __________________________________.  
 

c) Uma bota amarela  

que caiu da _______________________________________________________. 

d) Um belo pião  

que estava na minha ________________________________________________.
  

 



 

4- Agora, é sua vez de mostrar quem você é. Escreva sua autobiografia contando:  

 

 onde e quando você nasceu; 

 o tipo de moradia onde você vive e quem mora com você; 

 o que você mais gosta de fazer; 

 curiosidades do seu jeitinho de ser; 

 fatos marcantes em sua vida; 

 quando você entrou no Cantinho Mágico; 

 o que você mais gosta na escola. 

 

Seja criativo e capriche, pois você é muito importante!!! 
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