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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto – Irmãs Klink, uma vida de aventuras 

 

Aventuras em alto-mar 
 

 A leitura a seguir foi dada para um jornal infanto-juvenil chamado Joca. Nela, três irmãs 

falam sobre as aventuras que viveram em viagens que fizeram. Que tipos de aventura você acha 

que elas podem ter vivido? Lei a entrevista para saber o que elas contam. 
 

Irmãs Klink, uma vida de aventuras 

 

 Apesar de pouca idade, as três irmãs Laura, Tamara 

(gêmeas) e Marina (16 e 13 anos), filhas do navegador Amyr 

Klink e da fotógrafa Marina, realizaram 80 palestras nos 

últimos dois anos. Um público de até 500 pessoas em escolas, 

clubes e eventos já ouviu histórias do trio, que relata 

experiências vividas em locais onde a natureza predomina, 

incluindo seis viagens para a Antártida. 

 JOCA: Os pais de vocês estão entre os maiores aventureiros do Brasil. Vocês sempre os 

acompanharam nas viagens? Em quantas já foram? O que fazem nas viagens? 

 IRMÃS KLINK: Viajamos com nossos pais regularmente. Meu pai é o comandante do barco, e 

minha mãe, fotógrafa, ajuda nas tarefas e vai registrando as nossas viagens. 

 JOCA: Com quantos anos aprenderam a velejar? 

 IRMÃS KLINK: Aprendemos a velejar sozinhas em 2007 (a Tamara e a Laura tinham 10 anos, e 

eu, Marininha, 7 anos). 

 JOCA: Vocês já escreveram um livro. Sobre o que é?  Pretendem escrever outros? 

 IRMÃS KLINK: Gostamos de viajar com nossos pais, e nossa mãe nos incentiva a manter diários 

das viagens, o que nos ajuda a lembrar do que fizemos, nossas descobertas. Quando fomos convidadas 

a escrever o livro Férias na Antártica [...] os registros estavam lá, era só organizar e fazer um texto com 

começo, meio e fim. As fotos são da nossa mãe. O livro foi adotado por 40 escolas de referência em São 

Paulo e, em menos de dois anos, foram vendidos 15 mil exemplares. 

 JOCA: Qual o lugar mais bacana em que já passaram as férias? 

 IRMÃS KLINK: Antártica e, se possível passaremos sempre lá. 

 JOCA: Que lugar gostariam de conhecer? 

 IRMÃS KLINK: O Ártico. Seria muito bom ir até o Ártico para conhecer a vida próxima ao outro 

polo da Terra. 
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[...] 

JOCA: Nas viagens que fizeram, viram de perto a modificação da natureza por conta do 

aquecimento global ou da poluição? 

IRMÃS KLINK: Sobre o lixo na natureza, é sempre triste quando vemos massas de plásticos ou 

objetos descartados pelos seres humanos em lugares remotos. 

[...] 

JOCA: O que acham importante transmitir para as crianças nas palestras que dão? 

IRMÃS KLINK: O que mais gostamos é de ver que vários alunos compreendem a importância do 

respeito com a natureza. Mostramos que a natureza é linda, rica e frágil, e que a sua preservação 

depende das nossas atitudes. Mesmo quando moramos em uma grande cidade, a vida em lugares 

remotos está muito ligada com a nossa. Todos vivemos em um mesmo barco chamado Terra. 

 

Irmãs Klink, uma vida de aventuras. Joca, São Paulo, Magia de Ler, 5 jul. 2015. Entrevistas.  

Disponível em: http://jormaljoca.com.br/portal/irmas-klink-uma-vida-de-aventuras/.Acesso em: 5 jun.2017. 

 
 

O jornal Joca 
 

      É o primeiro jornal elaborado para crianças de 7 a 12 anos, criado 

pela Editora Magia de Ler. As matérias publicadas são escolhidas de 

modo a despertar a curiosidade e o raciocínio dos leitores. Esse jornal foi 

inspirado em publicações europeias e é vendido por assinatura e veiculado nas versões 

impressa e online, disponível no site: http://ftd.li/vhvien  

 

Compreendendo o texto 

 

1) Após ler a entrevista, sua opinião sobre o tipo de aventura que as meninas viveram 

estava correta? Comente. 

 

2) O que você achou mais interessante nessa entrevista? Por quê? 

 

3) Como as meninas contam as histórias das aventuras que elas já viveram? 

 

4) No início do texto, é dito que as meninas já fizeram várias viagens para a Antártica. Você 

já tinha ouvido falar desse lugar? 

 

5) O que as irmãs Klink relataram ter visto sobre a poluição dos lugares que visitaram? 

http://jormaljoca.com.br/portal/irmas-klink-uma-vida-de-aventuras/.Acesso
http://ftd.li/vhvien
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MATEMÁTICA 

 

Atividade de fixação - Multiplicação 

 

→ Copie as questões abaixo em seu caderno de Matemática. 

 

1) Arme e efetue as multiplicações abaixo. 

a) 12 x 26 =  c) 44 x 18 =  e) 28 x 42 =  

b) 23 x 45 =  d) 32 x 56 =  f) 35 x 23 =  

 

2) Resolva os problemas. 

a) Na classe em que Emílio estuda, os meninos são maioria. O número de meninas é 12, e o de 

meninas é o triplo do de meninas. Ao todo, quantos são os alunos da classe de Emílio? 

 

b) Um Trem lotado tem 25 vagões com 100 pessoas em cada vagão. Qual é o total de 

passageiros desse trem? 

 

c) Se um dia tem 24 horas, qual é a quantidade de horas correspondente a uma semana 

completa? 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

FUTEBOL JOKENPÔ  

 

Materiais necessários: Fita adesiva ou giz para demarcar o campo de jogo e 2 tampinhas 

ou moedas.   

 

O Jokenpô (popularmente conhecido como pedra, papel e tesoura) é um jogo de mãos 

recreativo e simples para duas ou mais pessoas. Com sua origem no Japão, não requer 

equipamentos nem habilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aula de hoje tem como objetivo resgatar a cultura dos Jogos Populares, trabalhando 

de forma lúdica e utilizando a melhor estratégia para poder sair vencedor. 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (17/08): 

- 2 copos plásticos 

- Barbante ou linha  

 

 


