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                                   A girafa Geralda 

Geralda adorava xeretar 

Xeretava tudo que via 

A gaveta da Gioconda 

E a caixa de Maria. 

 

De tanto xeretar 

A girafa Geralda 

Prendeu o focinho 

No baú de Genivalda. 

 

 

Ficou com o nariz inchado 

A coitada da Geralda! 

Gina, com dó, colocou gelo 

E amarrou com uma frauda. 

 

Isabel Cristina Silveira Soares 

 

1 – Complete de acordo com o texto: 

 

Geralda adorava ____________________________________________ 

A gaveta era da______________________________________________ 

A caixa era de ______________________________________________ 

O baú era de _______________________________________________ 

 

2 – Marque a resposta correta. 

 Geralda adorava: 

(     ) estudar 

(     ) brincar 

(     ) xeretar 
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VOCÊ SABIA? 

GIRAFA 

De pernas longas e pescoço comprido, a girafa é 

um mamífero ruminante que se destaca como o mais alto animal do 

planeta, atingindo, em média, quatro metros de altura. 

A girafa apresenta como característica um pelo amarelado com 

grandes manchas marrons, que ajudam na camuflagem desse animal. 

Ela é um animal herbívoro que se alimenta, principalmente, de folhas 

de acácias, uma planta com grande quantidade de espinhos. Como as 

girafas são dotadas de uma língua flexível de aproximadamente 46 

centímetros, a retirada das folhas é feita de maneira bastante segura. Esse 

animal come em média 34 quilos de alimento por dia, passando a maior 

parte do tempo alimentando-se. 

 
Por Ma. Vanessa dos Santos 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/girafas.htm 
 

1 -  Quanto mede aproximadamente a girafa? 

____________________________________________________________ 

 

2 – Qual o principal alimento dela? 

____________________________________________________________ 

 

3 – Você já viu uma girafa? Onde? 

____________________________________________________________ 

 

https://escolakids.uol.com.br/mamiferos.htm
https://escolakids.uol.com.br/animais-ruminantes.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/girafas.htm
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Resolva a cruzadinha do ge e gi. Leia as dicas: 

1 – Faz mágicas no circo. 

2 – Podemos passar no biscoito ou no pão. 

3 – Usamos para marcar as horas. 

4 – Vasilha usada na cozinha. 

5 – Parte amarela do ovo. 

6 – Animal de pescoço comprido. 

 

 
 

CRUZADINHA DO GE -GI 

GEMA – TIGELA – MÁGICO – RELÓGIO – GELEIA - GIRAFA 


