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 Na história “Lápis cor de pele”, a menina Ana, em seu primeiro dia de aula, ficou 

surpresa quando viu que os colegas tinham um lápis cor de pele. Então, pensou: “Será 

que gente só tem uma cor?”. Nesse momento, ela começa também a prestar atenção 

nas pessoas à sua volta, começou a prestar atenção nas pessoas e descobriu coisas que 

nunca havia percebido antes.  

 Notou que os olhos, cabelos e bocas de seus 

amigos eram bem diferentes uns dos outros. E 

começou a pensar que o mais legal era justamente 

isso. 

Que sem graça seria o mundo se todos 

fossem iguais! 

 

 Observe a capa e responda. 
 

1 – Cite as cores que aparecem.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2 – Por que este título?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 – Escreva o nome do(a) autor (a). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4 – Quem ilustrou o livro?  

________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________ 

 

 No livro, releia da página 04 a 12 e responda às questões abaixo: 

 

5 – Com quantos anos Ana e seu irmão foram para a escola? 

________________________________________________________________________ 

6 – Registre o nome do irmão de Ana. 

________________________________________________________________________ 

7 – Ana adorava viver no meio dos livros. Seu irmão gostava de fazer o quê? 

________________________________________________________________________ 

8 – Assim que chegaram na escola, Miguel saiu correndo e subiu no balanço, feliz da vida. 

Ana não sabia se queria ficar lá, mas o que lhe deu coragem para ficar. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

9 – Quem recebeu Ana após ela entrar na escola? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10 – Na opinião de Ana, a diretora era um doce de pessoa, mas ficou sabendo  que os 

meninos  e as meninas morriam de medo dela. Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11 – No início da aula, a professora pediu que cada um dissesse 

 seu nome.  

        Qual foi a reação de Ana? E de seu irmão? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 


