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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto – Um caso para Mister X: O mistério da pérola 

 

1) Em qual lugar a história acontece? 

 

2) A quem pertencia a pérola que Renato levou para a escola? 

 

3) Quem perguntou ao professor se a pérola era de fazer colares? E quem perguntou se 

era de verdade ou de mentirinha? 

 

4) As pérolas de verdade aparecem nas ostras que consumimos? Justifique com o trecho 

da história. 

 

5) Qual foi a reação do professor ao abrir a caixinha ? 

 

6) Quem da turma deu a ideia de chamar o Mister X? 

 

7) Quais foram as outras descobertas do Mister X citadas por Nelsinho? Retire do texto. 

 

8) Como Mister X desvendou o mistério da pérola? 

 

9) E você, qual tática usaria para desvendar esse mistério? 
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Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

BOCHA COM TAMPINHAS 

 

Materiais necessários: Fita crepe para delimitar a área de jogo, tampinhas ou moedas 

(utilizamos 12 tampinhas, 6 para cada jogador). 

 

A bocha é um esporte de origem italiana  

e que surgiu no tempo do Império Romano.  

Já em 1500, era praticado na França,  

Itália, Espanha, Portugal e Inglaterra.  

Desse tempo até hoje, a bocha teve  

várias transformações e agora é visto  

como um esporte de considerável  

prestígio internacional. 

 

A bocha com tampinhas trabalha a estratégia e a precisão dos jogadores, além de 

desenvolver a coordenação óculo-manual, ou seja, o uso simultâneo dos olhos e das mãos. 

Essa modalidade pode ser adaptada em qualquer espaço, independente da estrutura física. 

Participe com a gente desse divertido jogo! 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (03/08): 

- 02 rolos de papel higiênico 

- 2 copos plásticos 

- 2 objetos para fazer peso dentro do copo 


