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Nome: __________________________________________________________________ 

 

          O meu mundo 

No meu mundo, há príncipes e princesas, 

Enfeites de todas as naturezas: 

Uma fonte de laranjeira, 

Um palhaço de franja, 

Um anjo pensante 

Um monte de rebuçados 

Um quintal de apaixonados. 

No meu mundo  

Todos são contentes 

Não há tantas gentes 

De olhar profundo. 

 

1 – Ligue, corretamente, e escreva outras palavras que rimem. 

         ________________ 

                  ________________ 

                                             ___________________ 

                                     ___________________ 

 

2 – Escreva o nome das figuras. 
 

 

 

 

 

 

________________                    _____________________                      __________________       

laranja 

mundo 

pensante 

contentes 

profundo 

gentes 

franja 

mutante 
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Nome: _________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é Santa Cândida! Deixe, no espaço abaixo, o seu recadinho para ela: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

                                                                         

 
        Por meio do livro “A menina que sabia Amar” 
conhecemos Joanita, a menina que cresceu e tornou-se 
Cândida Maria de Jesus. Uma mulher que seguiu os 
passos de Jesus, que levou Maria Imaculada como estrela 
de seus caminhos e amou os pobres.  
       Hoje, ela é reconhecida pela Igreja como Santa 
Cândida, e nós queremos seguir os seus passos. 
 
      SANTA CÂNDIDA, ROGAI POR NÓS! 
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Nome: _________________________________________________________________ 

O elefantinho 
 

Onde vais, elefantinho  

Correndo pelo caminho 

 Assim tão desconsolado? 

 Andas perdido, bichinho  

Espetaste o pé no espinho  

Que sentes, pobre coitado?   

— Estou com um medo danado. 

 Encontrei um passarinho!  

                                         Vinícius de Moraes 

 

1 – Marque a resposta correta. 

a) – Essa poesia conta a história de um elefantinho que: 

(    ) espetou o pé no espinho. 

(    ) estava com medo, pois havia visto um passarinho. 

(    ) estava correndo na competição da floresta. 

 

b) – No verso “Assim tão desconsolado?”, a palavra desconsolado indica que 

o elefantinho estava: 

(     ) feliz         (     ) com raiva  (     ) machucado         (     ) triste 

 

2 – Explique o que o poeta pensou que poderia ter acontecido com o 
elefantinho. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


