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HISTÓRIA  

 

Mostra Literária – Dona Benta  

 

→ Responda as questões em seu caderno de História. 

 

 

Dona Benta 

 

      Calma, doce, serena e contadora de boas histórias. 

As características definem a clássica personagem de 

Monteiro Lobato, dona Benta. A personagem é uma 

mulher idosa que possui dois 

netos, Narizinho e Pedrinho, também é proprietária 

do Sítio do Picapau Amarelo. Muito sábia, sempre 

ensina coisas novas aos netos e informando-os sobre a 

cultura do Brasil e do mundo. Solitária, mora apenas 

com a Tia Nastácia, Tio Barnabé, sua neta Narizinho e 

os animais do sítio. Na obra de Lobato recebe a visita 

de Pedrinho, seu neto que vive na cidade grande, sempre que este tira férias da escola. Viúva 

de um grande senhor de engenho, sua paixão além de seus amados netos são os livros, dos 

quais adora ler. 

 

• Como vimos, no texto acima, Dona Benta é amante dos livros e adora dividir seus 

conhecimentos sobre a cultura do Brasil e do mundo com seus queridos netos. Sabendo 

disso responda: Por que é importante conhecer, desde cedo, a cultura do país em que 

vivemos e de outros lugares do mundo?  

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Narizinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedrinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tia_Nast%C3%A1cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tio_Barnab%C3%A9
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PORTUGUÊS 

 

Mostra Literária – Sítio do Picapau Amarelo  

 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português. 

 
 

Sítio do Picapau Amarelo 
 

Olá, crianças! 

O Sítio do Picapau Amarelo é tão bom! 

Vejam! Tia Nastácia faz bolo na cozinha. 

Dona Benta faz roupa para Emília. 

Pedrinho, Narizinho e Emília brincam no pomar. 

O Marquês de Rabicó come frutas embaixo da 

árvore. 

O Visconde lê histórias bonitas. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada personagem, conhecendo um pouco mais 

sobre esse Sítio encantador? 

O Sítio do Picapau Amarelo fica longe das cidades grandes e da poluição. Lá, as 

pessoas vivem aventuras fantásticas. Dona Benta, uma velhinha simpática, gosta de contar 

fabulosas histórias e brincar com seus netos, Pedrinho e Narizinho. O menino adora aventuras e 

caçadas. A menina gosta muito de ouvir histórias. 

No Sítio, existe uma boneca de pano, muito curiosa, travessa e tagarela que se chama 

Emília. Ela vive correndo e gritando para lá e para cá. A boneca foi criada pela Tia Nastácia, a 

cozinheira do Sítio. Ela é uma senhora muito religiosa e adora contar histórias folclóricas. 

Neste Sítio, tudo é possível: animais falam, como o porco Marquês de Rabicó; sabugo 

de milho é cientista, como Visconde de Sabugosa, que fabrica um pozinho mágico de 

pirlimpimpim, para as pessoas descobrirem mundos incríveis. 

Com essa turma, você conhece personagens folclóricos, como o Saci, a Mula-sem-

cabeça, o Curupira e a Iara, e viaja pelo mundo inteiro, pelo tempo e pelo espaço sideral. 

(Monteiro Lobato) 
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Atividades – Sítio do Picapau Amarelo 

 

1) Retire do texto os nomes dos principais personagens e pesquise as características de 

cada um deles, do que eles gostam ou fazem e escreva com suas próprias palavras. 

 

2) Imagine que você encontrou o pozinho que Visconde de Sabugosa fabricou e acabou 

descobrindo um mundo incrível. Escreva sobre este lugar que você imaginou. 

 

3) Agora, você deverá criar uma história usando todas as palavras do quadro abaixo. Use a 

criatividade e a imaginação. Capriche! 

 

 

OUVIR HISTÓRIAS – BENTA – PEDRINHO – NARIZINHO  

CORRENDO – GRITANDO – AVENTURAS – CAÇADAS  

MILHO – SABUGOSA – NASTÁCIA – PANO              

POZINHO MÁGICO 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Professores Aniel, Felipe e Joseane   

BOLICHE RECICLÁVEL 
 

 Materiais necessários: 10 garrafas pet (ou qualquer outro material 

reciclável que possa ser utilizado para substituir os pinos de boliche) e uma 

bolinha. 

 A reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando 

origem a um novo produto ou a uma nova matéria-prima com o objetivo de 

diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o 

impacto ambiental. 

 O boliche reciclável é um exemplo desse reaproveitamento e tem como 

objetivo aproximar a criança desse amplo universo de transformação de materiais 

de uma maneira simples e de baixo custo. Para que a atividade fique ainda mais 

divertida, o aluno pode usar a criatividade para pintar e enfeitar as garrafinhas. 

 Além de ser uma atividade que contribui para formar o senso de 

conscientização ambiental, nela, as crianças podem aprimorar sua noção 

espacial, a habilidade óculo-pedal, óculo-manual e a precisão ao arremessar a 

bolinha. 
 

                                 

 

PARA SE ORGANIZAR: 

Materiais necessários para próxima aula: 09/10 

 • Varetas do jogo “Pega varetas”. (Se não tiver o joguinho, 

você pode utilizar os seus lápis de cor ou pintar varetas de bambu). 

 

 

 


