
  

         FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 

                             CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

 

 Data: _____/ ______/ 2020. 

 

 

A carta é uma forma de comunicação muito antiga. Sua estrutura é composta por 
dois lados: frente e verso. 

Na parte da frente, é colocado os dados do destinatário, ou seja, aquele que irá 
receber a carta e o selo do correio. 

No verso é colocado os dados do remetente, ou seja, quem envia a carta. 

 

1. Observe a imagem e responda o que se pede: 
 

 

FELIPE VILHAÇA BELEZA 

RUA DA PAZ, 1000 

BELO HORIZONTE - MG 

 

  CEP:           3 1 0 3 5     -     3 7 0 

       

 

LUCAS BARBINI 

RUA PARAÍSO, 2000 

JUÍNA - MT 

CEP:         7 8 0 3 1       -       0 0 0      
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A) Qual o nome do remetente? 

________________________________________________________________ 

 

B) Copie o endereço do remetente: 

_______________________________________ 

_______________________________________________________________
_ 
 

 

C) Qual a cidade do destinatário? _______________________________________ 

 

D) Escreva o nome do destinatário? _____________________________________ 

 

 

2. Complete as frases usando as palavras do quadro: 

 

 

Destinatário – enviou – recebeu – remetente 

 

 

a) Felipe é o __________________ da carta, pois foi ele quem 

a_______________. 

 

 

b) Os dados do lucas ficam no verso da carta porque ele é o 

__________________, quem _______________ a carta a  Felipe. 
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3. LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

 

O circo Tufu está louco 

Os artistas do circo Tufu estão furiosos: As bolas do elefante malabarista 

sumiram, a corda do poodle equilibrista também, o rinoceronte domador foi 

trancado com seus tigres, e a gazela trapezista perdeu a sombrinha. 

- É inacreditável! - declara o senhor Leal, o cavalo - Estou certo de que 

algum invejoso quer impedir nosso espetáculo... Quem pode ser? 

Todos se perguntam... De repente, rolando um tambor, Chupi, o chimpanzé, 

entra na pista. Empoleirado no trapézio, vai, balança, gruda na corda, e, sobre 

uma pata, faz malabarismos, depois joga as bolas a Tigru, o tigre branco, 

antes de despencar na areia da pista, dando as cambalhotas. 

- Que belo número de palhaço - exclamam todos os artistas, aplaudindo 

bem forte. 

Você tem seu lugar no espetáculo: Será Crupi, o maior palhaço do 

mundo! 
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                               INTERPRETAÇÃO 
 

1) Qual é o título do texto? 

__________________________________________________________ 

 

2) Por que os artistas do circo Tufu estão furiosos? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3) O que todos se perguntam? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4) Quando Chupi acaba com seu número, o que todos os artistas fazem? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5) Após esse dia, no que Chupi se tornou? 

_________________________________________________________ 
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PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

1. Observe a imagem e responda: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Quem são esses personagens? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

B) Onde elas estão brincando? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
 

C) Elas estão felizes? 
_____________________________________________________ 
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2. Observe o cenário e descreva o que cada personagem está fazendo. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5.Com base nas atividades que você acabou de responder sobre a imagem 
acima,  produza um texto bem criativo. Você deverá fazer parte da história. 
Conte como foi esse dia incrível com a Turma da Mônica. Não esqueça do 
título. Bom trabalho! 

                        

________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 



 


