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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/Escrita (compartilhada e autônoma); Análise linguística. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Ortografia. 

 

Leia um trecho do livro “O Diário escondido da Serafina” e responda às questões: 

  

Fonte: PORTO, Cristina. O diário escondido da Serafina: ilustrações de Michele Iacocca.-4 ed.-São Paulo: Ática, 

1999, p.24 

1- A menina que escreve nesse diário se chama Serafina. Quais as histórias que a Serafina diz 

ter ficado com vontade de ler? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2- Em quais dias da semana a Serafina se programou para ler Alice no País das Maravilhas? 

________________________________________________________________________ 

3- A partir das informações relatadas por Serafina, é possível saber o dia da semana que a 

menina fez esse registro. Qual foi o dia da semana? Pinte o trecho que indica isso. 

________________________________________________________________________ 

Querido diário, 

Eu quase não tenho escrito, você deve ter reparado, claro, porque fiquei com vontade 

de ler de novo as histórias da Alice, do Peter Pan, do Pequeno Polegar e do Sítio do 

Pica-pau Amarelo.  

A vontade apareceu naquele dia em que comecei a pensar na minha Cidade 

Imaginária, enquanto balançava no esconderijo, se lembra?  

Naquele mesmo dia, separei Alice no País das Maravilhas e Peter Pan e comecei com 

a primeira, pois era uma quarta-feira.  

Já explico: às segundas, quartas e sextas-feiras resolvi passar com a Alice; às terças, 

quintas e sábados, com o Peter Pan. Quando acabar, começo a reler os outros dois. O 

Sítio do Pica-pau Amarelo e O Pequeno Polegar.  

A história do Saci-Pererê vou pedir a Tiana que me conte quando eu for passar uns 

dias no Ribeirão Fundo. A Tiana conta algumas histórias melhor que muitos livros!  

Agora vou parar, pois hoje, outra quarta-feira, Alice está me esperando. E eu não 

quero chegar atrasada.  

Tchau!  
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4- Leia as palavras que foram retiradas do texto em voz alta e organize-as em diferentes 

grupos, conforme o som que a letra C emite: 

 

Alice cidade apareceu conta acabar 

Saci Pica-pau esconderijo com explico 

 

Som de S Som de K 

  

  

  

  

  

  

 

5- Releia a lista do exercício anterior e observe as vogais que vêm imediatamente depois da 

letra C.  

Pinte as vogais que vêm depois da letra C quando ela emite som de S: 

A E I O U 
 

Pinte as vogais vêm depois da letra C quando ela emite som de K: 

A E I O U 
 

 

Qual som da letra C em TERÇA? ________________________________________ 

 

Se tirássemos o cedilha, que som o C teria nessa palavra? __________________________ 
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6- Observe algumas palavras escritas com Ç e leia-as em voz alta: 

 

criança açúcar cabeça balanço coração 

praça lição terça começo maçã 

 

Qual som a letra Ç emite? 

 

Som de SS Som de K 

 

 

7- Quais vogais vem imediatamente depois do Ç? 

 

A E I O U 
 

 

Nós vimos que a letra C, quando acompanhada de A, O, U emite com de K. Por esta 

razão, quando queremos que emita o som de SS é necessário usar Ç! 

 

Fonte: pixabay.com 

 

 

8- Quais outras palavras você conhece que são escritas com Ç? Pesquise em revistas, jornais, 

revistas, embalagens de produtos e com seus familiares. Registre essas palavras. 

  

  

  

  


