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Geralmente as crônicas tratam de assuntos do
cotidiano. Rubem Braga escreveu diversas crônicas
sobre assuntos aparentemente simples, mas
sempre com uma visão especial. A crônica a seguir,
foi escrita em 1.956, fala de dois tipos de
trabalhador, de como eles trabalhavam há sessenta
anos. Conheça o olhar do cronista a respeito.
Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a
chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido
alguma coisa nos jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma
greve, é o lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando
o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo.
Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo
café vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o
pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores,
avisava gritando:
--- Não é ninguém, é o padeiro!
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo?
“Então você não é ninguém?”
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe
acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa
qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era: e ouvir a pessoa que o
atendera dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que
não era ninguém...
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo
para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu
também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação
de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía levando na
mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído
do forno.
Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no
jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma
crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e
dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre
todos alegre; “não é ninguém, é o padeiro!”.
E assobiava pelas escada.
Rubem Braga. Para gostar de ler – Crônicas. 27.
Ed. São Paulo: Ática, 2002.

Interpretação do texto:
1)Qual o título do texto?
R:____________________________________________________________________________
2)Quem escreveu a crônica? E em que ano foi escrita
R:____________________________________________________________________________
3) Qual era o trabalho realizado pelo cronista? Qual o nome dessa profissão?
R:____________________________________________________________________________

4)O padeiro se chateava se as pessoas diziam “Não é ninguém, é o padeiro!”? Que parte do texto
mostra isso?
R:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5)Para você, o padeiro é “ninguém”? Explique.
R:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6) O que seria a “greve do pão dormido”?
R:___________________________________________________________________________
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1 ) Leia com atenção:
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LILIBEL

Era uma vez uma garota chamada Lilibel.
E para começar a rimar, eu vou dizer que ela tinha os olhos cor de mel.
Desenhar bem, pintar sem deixar vazar, cantar sem desafinar-nada ela fazia. Seu terror eram as
aulas de geometria. Diziam que sua letra era um garrancho sem fim.
Às vezes tinha nota vermelha no boletim. Era uma menina comportada. Alguns diziam que ela era
muito calada.
Tinha medo de água, dos meninos e do professor de matemática. Adorava a professora de
português, uma senhora muito simpática.
Lilibel achava que era muito feia muito branca e baixinha.
Na hora do recreio, se não viessem chamá-la para brincar ela ficava sozinha. Aparelho nos dentes
foi obrigada a usar.
Sorria amarelo prateado quando lhe perguntavam como faria para beijar.
Havia um garoto, o Guto, que achava lindo. Mas ele não lhe dava bola, estivesse indo ou vindo.
O sonho de Lilibel era ser uma gatinha linda de doer. Dia e noite se perguntava: Quando isso vai
acontecer?
O tempo passou e as coisas começaram a mudar. É que Lilibel descobriu que todo mundo na
classe também tinha do que se queixar.
A sua melhor amiga tinha medo do trovão.
O garoto mais sabido ficava horrível de calção. A colega da carteira ao lado era meio gordinha. E o
garoto de trás, um tampinha.
Depois dessa constatação, sempre que olhava no espelho, ela dizia:
Eu sou uma gatinha.
O Estado de São Paulo.7/10/95.Lúcia Tulchinski
1) Numere a 2ª coluna de acordo com a primeira de acordo com o significado:
( 1 ) Rimar
( ) deixar a pintura sair do limite. marcado
( 2 ) Vazar
( ) Pessoa pequena.
( 3 ) Geometria
( ) dar atenção.
( 4 ) Dar bola
( ) parte da matemática.
( 5 ) Tampinha
( ) encontrar palavras que tenham o mesmo som final.
2).No texto o narrador, faz uma descrição detalhada da personagem principal. Escreva 4
características de Lilibel segundo o texto:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3)No final do texto Lilibel mudou de opinião a seu respeito? ( ) sim ( ) não.
* Que descoberta Lilibel fez segundo o texto?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Copie a frase do texto como Lilibel passou se ver , após a mudança.
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) Explique com suas palavras o que quer dizer a afirmação: “Ninguém é perfeito”.
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6)Você tem alguma coisa em sua aparência ou mesmo seu jeito que não gosta e gostaria de
modificar? Explique.
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7) Se Você tivesse um amigo chateado com a própria aparência e só reparasse nos próprios
defeitos.Que faria para ajudá-lo?
______________________________________________________________________________
8) Observe as seguintes palavras, circule a sílaba tônica e coloque no quadro correto quanto a sua
classificação:
Comportada- matemática
Oxítonas

-

também -

baixinha - português - simpática

Paroxítonas

9) De acordo com o texto, cite 4 coisas que Lilibel:
GOSTAVA

NÃO GOSTAVA

Proparoxítonas
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2)Escreva como se lê os algarismos abaixo:
92.329:___________________________________________________________________________
24.512:___________________________________________________________________________
333.329:__________________________________________________________________________
953.013:__________________________________________________________________________
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FAÇA O DESENHO NO VERSO DA FOLHA
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Ensino religioso:
Leia o texto com bastante atenção:
CONFIANÇA
"Uns confiam em carros; outros, em cavalos; nós, porém, confiamos no Senhor e nos
gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus." - Salmo 20:7 A fé apresenta várias facetas. No
entanto, a faceta mais brilhante é a confiança! Todos nós temos confiança e decidimos o que
vamos fazer com ela. Decidimos em quem e no que colocamos nossa confiança.
Temos que nos lembrar de quem nos livrou no passado e saber quem é que vai nos livrar de
problemas no presente. Depois, temos que colocar a nossa confiança no lugar certo, que é
somente Deus.
A confiança apresenta algumas qualidades que a identificam. A confiança não é triste porque
ela entrou no descanso de Deus. A confiança não é confusa porque não necessita de se inclinar
em seu próprio entendimento. A confiança não se deixa levar por raciocínios sem propósito, ela
permite que Deus seja Deus. Em que você tem colocado a sua confiança? A sua confiança está
em seu trabalho, patrão, talentos naturais ou amigos?
Talvez você confie em você mesmo, em seus sucessos passados, educação ou bens.
Todas estas coisas são temporais. Estão sujeitas a mudar. "Só o Senhor não muda. Somente
Ele é a rocha que não pode ser movida".
Escolha colocar sua confiança em Deus. Isso requer uma fé maior, mas os benefícios serão
maiores ainda. Fale assim: "Confio no Senhor de todo meu coração e com toda a minha mente.
Não me apoiarei em meu próprio entendimento ou em minha introspecção."
Deixe Deus agir em sua vida; somente assim veremos com mais clareza tudo o que está ao
nosso redor e nem sequer olhamos com os olhos do coração!
Autor desconhecido
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Artes

E VOCÊ DESEJA TER QUAL PROFISSÂO QUANDO CRESCER?
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Atividade de Educação Física

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo.
Habilidade: (EF35EF01P5)

1 –Procure e pinte no CAÇA-BRINCADEIRAS abaixo os nomes das
brincadeiras: CORDA – MODELAGEM - ESTÁTUA – ADOLETÁ – BINGO
– QUEIMADA – AMARELINHA – XADREZ – MORTO VIVO – CASINHA –
TANGRAN –CIRANDA – BALANÇO – GINGANA – JOGO DA VELHA CHINELINHO

