
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROTEIRO DE ATIVIDADE DE  

LÍNGUA PORTUGUESA 

- O CADERNO - 

ATENÇÃO! 

 Você não precisa imprimir essas 

páginas para fazer a atividade. Apenas 

leia tudo na tela mesmo com bastante 

atenção. Se precisar, peça a ajuda de 

um adulto. 

 Use seu caderno de Língua Portuguesa 

para registrar as respostas. Coloque a 

data de hoje e o título “Atividade de 

Língua Portuguesa – O caderno” logo 

no início da página.  

 Não é preciso copiar as perguntas. 

Escreva o número de cada atividade e 

organize seu registro com capricho. 

 Quando esses balões 

aparecerem, quer dizer que 

estamos conversando com 

você, dando orientações. É 

apenas para pensar. Não 

precisa escrever resposta. 

 Bom trabalho! 



 

 

 

 

 

 

O texto a seguir é a letra da música do Toquinho em parceria com o compositor 

Mutinho. Leia e depois acesse o link para cantar junto com as pessoas da sua casa. 

 

https://youtu.be/dFb1jKEzER0 

 

O caderno 

 

Sou eu que vou seguir você 

Do primeiro rabisco até o bê-a-bá 

Em todos os desenhos coloridos vou estar 

A casa, a montanha, duas nuvens no céu 

E um sol a sorrir no papel. 

Sou eu que vou ser seu colega 

Seus problemas ajudar a resolver 

Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver 

Serei de você confidente fiel 

Se seu pranto molhar meu papel. 

Sou eu que vou ser seu amigo 

Vou lhe dar abrigo se você quiser 

Quando surgirem seus primeiros raios de mulher 

A vida se abrirá num feroz carrossel 

E você vai rasgar meu papel. 

O que está escrito em mim, comigo 

Ficará guardado se lhe dá prazer 

A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer.  

Só peço a você um favor, se puder:  

Não me esqueça num canto qualquer. 

 

 

 

 

 

 

 

a) O texto fala de um material escolar de uso cotidiano. Qual é? 

b) Quem é o narrador da história? 

QUESTÃO 1 

As respostas das questões abaixo NÃO precisam ser 

registradas no caderno. 

QUESTÃO 2 

https://youtu.be/dFb1jKEzER0


c) Releia a letra da música e fique atento às palavras que fazem rima. Em sua 

opinião qual é a função das rimas na música? 

d) Pense no seu material escolar e converse com um adulto da sua casa: você é 

cuidadoso com seu material escolar? Seus cadernos são limpos e organizados? Teria 

alguma coisa que você poderia fazer para melhorar o estado de conservação do seu 

material? 

 

 

 

 

 

 

 

Por que o material “sofre” nas provas bimestrais com o dono? 

 

 

 

 

Qual é apelo que o caderno faz nas últimas linhas da história? 

  

 

 

 

Leia as palavras abaixo e copie do texto uma palavra que rima com cada uma delas: 

 

a) Fiel    b) Quiser   c) Céu 

 

 

 

 

Localize na letra da música e copie no caderno a parte que representa a ilustração a 

seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

Registre as respostas das questões abaixo no caderno. 

 

QUESTÃO 3 

QUESTÃO 4 

QUESTÃO 5 

QUESTÃO 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 

01 

Na questão 1 você deverá ler a letra da música. Você pode ler em silêncio, ler em 

voz alta, pode gravar sua leitura com o celular e depois ouvir ou pode ler para 

alguém da sua casa. Após a leitura, acesse o link que está na página. Ele te 

direcionará para um vídeo onde você poderá cantar e assistir a animação. Aproveite! 

QUESTÃO 

02 

Aqui você não precisará registrar as suas respostas, apenas vai conversar com 

alguém da sua casa sobre elas. Na letra “a”, você deverá reconhecer que o material 

escolar citado na letra da música é o caderno. Na letra “b”, deverá reconhecer que 

o narrador, ou seja, quem está contando a história é o próprio caderno. Ele é o 

responsável por contar sua trajetória na vida do estudante. A letra “c” se refere às 

rimas e a função delas na letra da música. Você deve responder que elas são 

importantes para dar sonoridade ao texto. Finalmente, na letra “d”, você deverá 

fazer uma reflexão sobre suas atitudes em relação ao seu material escolar. Como 

você usa seus materiais? E como você os guarda? Você coloca nome nos seus 

cadernos, lápis e borracha? Quais são os cuidados diários que você tem com seu 

material escolar antes ir para a escola?  

QUESTÃO 

03 

O caderno é o companheiro fiel de um estudante, sendo assim, ele vai sofrer 

quando chegarem as provas bimestrais porque vai ter acompanhado todo o 

processo de estudos durante muito tempo e será folheado inúmeras vezes quando as 

provas estiverem se aproximando.  

QUESTÃO 

04 

Nessa questão você deverá compreender que um apelo é um pedido. Dessa 

maneira, no final da letra da música, o caderno pede para não ser esquecido num 

canto qualquer. 

QUESTÃO 

05 

 Ao ler a letra da música, você perceberá que há mais de uma possibilidade de 

reposta para essa questão, veja: fiel rima com papel e carrossel; quiser rima com 

mulher e com puder; céu rima com papel, fiel, carrossel. 

QUESTÃO 

06 

A ilustração se refere ao seguinte trecho da música:  

“... A casa, a montanha, duas nuvens no céu 

E um sol a sorrir no papel.” 

 

 

Aqui você encontrará informações sobre as 

respostas para as atividades que estão acima. 

Elas foram colocados para que você avalie suas 

respostas e descubra se “mandou bem”. Mas 

atenção: suas respostas NÃO devem ser IGUAIS 

às que estão a seguir. O importante é que se 

aproximem. 


