
OLÁ, AMIGUINHOS! COMO VOCÊS ESTÃO? 

Primeiramente, deixo as respostas das atividades da aula passada.   

1- a) São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. 
b) Goiás 
c) Salvador 
d) Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 
e) Rio Grande do Sul 
f) Cidade do Rio de Janeiro: Carioca e estado do Rio Grande do Sul: gaúcho. 
g) Região Nordeste 
h) Neymar: São Paulo   Michel Teló: Paraná        Xuxa: Rio Grande do Sul  
 

2- Brasileiros falam português, comem feijoada, são bons no futebol, são brancos, negros, 
vermelhos e amarelos; são cariocas, gaúchos, paulistas, nordestinos e capixabas; vão a 
missa aos domingos, são os mais ricos e os mais pobres.   
 

3- 1.AC – Acre; 2.AL – Alagoas; 3.AM – Amazonas; 4.RO – Rondônia; 5.RR – Roraima; 
6.MG – Minas Gerais; 7.RJ – Rio de Janeiro; 8.MS – Mato Grosso do Sul; 9.PE – 
Pernambuco; 10.RN – Rio Grande do Norte; 11.PA – Pará; 12.SP – São Paulo; 13.ES – 
Espírito Santo. 
 
VAMOS TRABALHAR COM LENDAS? 
 
1- Leia a lenda CURUPIRA e responda as perguntas no caderno de português. 

 
O CURUPIRA 

 
No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos 

longos e estridentes, é o Curupira que se aproxima. 

O melhor que se faz é sair dali correndo. 

O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés 

virados para trás. Para os índios ele é o demônio da floresta. Corre atrás deles, 

enfurecido, para bater e até mesmo matar. Para se protegerem, quando se afastam 

de suas aldeias, os índios deixam pelo caminho penas de aves, abanadores e 

flechas. 

O Curupira é o protetor das árvores e dos animais. Batendo nos troncos das 

árvores como se fossem tambores, testa a resistência delas, quando ameaça cair 

uma tempestade.  

Ele odeia os homens que caçam e destroem as matas. Por isso, gosta de deixar 

os caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o Curupira perde totalmente o 

rumo. Não sabe mais achar o caminho de volta. 

Para atrair suas vítimas, o Curupira, às vezes, chama as pessoas com gritos 

que imitam a voz humana. 



As histórias do Curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, 

ele tem o nome de Caipora ou Caapora, e aparece, frequentemente montado em um 

porco-do-mato.   

 
(Marcelo Xavier) 
 
1- Como é o Curupira? 

 
2- O que fazem os índios para se protegerem, quando se afastam de suas aldeias? 

 
3- O que faz o Curupira com as árvores, quando ameaça cair uma tempestade? 

 
4- Escreva o que o Curupira faz com os caçadores da floresta. 

 
5- O que o Curupira faz para atrair suas vítimas? 

 
6- Por quais nomes o Curupira também é conhecido? 

 

 
 

2- Assista ao vídeo sobre o Curupira: https://www.youtube.com/watch?v=gKpiIzfNQA8 
 
3- Faça um desenho do CURUPIRA. 

 
4- Pesquise de que região do Brasil é a lenda do Curupira e copie em seu caderno outra 

lenda da mesma região. 
 
 
APRENDENDO MAIS 
 
Leia: 
 
“Sobre a antiga cama de vovó coloquei várias bonecas.” 
       
Sobre significa em cima de, acima de 
 
Sob a antiga cama de vovó repousava meu cãozinho. 
 
Sob significa embaixo de 
 
1- Copie completando com sobre e sob: 

a) O televisor estava _________ a mesa da sala. 
b) A camisa, as meias e a calça foram colocadas ____________ a cama. 
c) Ricardo escondeu a revista ____________ o colchão. 
d) O vaso está _________ a mesa. 

 



5- Descubra o que está escrito sobre o Curupira, substituindo os símbolos pelas letras do 
quadro. 

 

 


