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 Leia o texto com atenção e, em seguida, faça o que se pede. 
 
 

Biografia de Mauricio de Sousa em cordel 

 

 
Sente aí e escute, 

que nesses versos vou contar 

a história de um menino, 

que com certeza lhe agradará. 
 
 

Em 27 de outubro de 1935, 

Mogi das Cruzes onde nasceu. 

Com uma história bonita,  

filho de poetas ele cresceu. 

Com muito amor à sua família, 

boa educação recebeu. 
 
  

Quando criança na escola, 

desenhar muito se interessou. 

 Sem demora criou um personagem, 

Capitão Picolé como chamou. 

Em 1954, com vontade de vencer, 

para São Paulo se mudou. 
 
 

No jornal foi convidado a ser redator, 

em uma tirinha vertical tudo começou. 

O cãozinho Bidu e seu dono Franjinha, 

Foio sonho que se realizou. 

Sendo muito criativo, 

novas ideias ele buscou. 
 
 

Cartunista das revistas em quadrinhos, 

Homenagem às filhas não faltou. 

Mônica e o coelhinho, Magali com seu gatinho. 

Foram personagens que ele inventou, 

Autor famoso e premiado. 

 Com a Turma da Mônica o mundo conquistou. 
 

            SILVA, Ana Alexandrina, 2020. 

 

 

 

ATIVIDADE INTEGRADA - I UNIDADE 



 

~~ VOCÊ E O TEXTO ~~ 

O gênero do texto que você acabou de ler é uma biografia.Os relatos dos fatos desse tipo de texto 

aparecem frequentemente pontuados de lembranças, porém com o compromisso de dizer a verdade. 

1. A linguagem empregada no texto, também é utilizada em outro gênero textual. Que gênero é esse? 

    (   ) Conto                     (   ) Cordel             (    ) Receita 

 

2. Em sua opinião, por que a autora utilizou essa linguagem para contar a história? Explique. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
3. Sobre quem é a história retratada na biografia? 

________________________________________________________________ 

 
 

4. Na quarta estrofe, evidencia-se algo que o personagem principal conseguiu realizar. Que sonho foi esse?  

    Transcreva os versos que comprovem sua resposta. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Releia o texto e encontre o relato de conquistas do personagem que acontecem na fase da: 

● Infância -  __________________________________________________________________________ 

● Vidaadulta -  _______________________________________________________________________ 

 

6. Escreva, por extenso, o número de versos e estrofes que o texto apresenta. 

 Versos- ___________________________________________________ 
 

 Estrofes-___________________________________________________ 

 

7.  No texto aparecem alguns numerais. Pinte a seguir, com lápis em cor verde, o antecessor de cada um            

     deles. 

 

 

 

8. Marque com um  X  a alternativa correta em relação aos numerais que você pintou na questão anterior. 

(     ) Todos são pares. 

(     ) Todos são ímpares. 

(     ) Tem um par e dois ímpares. 

(     ) Tem um ímpar e dois pares. 

 

 

 

1935 26 29 1934 1954 1953 



9. O que deverei observar em um numeral para saber se ele é par ou ímpar? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10.   Analise e resolva cada situação-problema com atenção e dê respostas completas. 

a)  Mauricio de Sousa fez 376 desenhos, coloriu 120 no final de semana e 31 hoje. Quantos desenhos  

     faltam para ele colorir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Do total de desenhos que faltavam para Mauricio de Sousa colorir, 22 foram estragados pelo seu  

    cachorro. Agora, quantos desenhos ainda serão coloridos por ele? 

 

 

 

 

 

 

 

11. Em nossas aulas aprendemos que o cordel é uma manifestação cultural popular e está presente nas 

comunidades espalhadas pelo Nordeste do Brasil. Agora é com você! 

a) Pesquise e escreva a origem do cordel. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Escreva o nome de alguns cordelistas brasileiros. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

c) Qual a técnica usada para ilustrar as capas dos cordéis? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Cálculos: 

 

 

 

 

Resposta: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

Cálculos: 

 

 

 

 

Resposta: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 



d) Em sua cidade existe algum cordelista? Caso exista, escreva o nome dele e o título de um de seus 
cordéis. 

 

Nome do cordelista________________________________ 

Título do cordel___________________________________ 

12-  Em nossas aulas conversamos sobre a vida longe da cidade e vimos que, no passado, a população que 

vivia no campo era muito maior. De acordo com o cordel e com o que você aprendeu, responda: 

a) Em qual cidade nasceu Mauricio de Sousa?  

(       ) São Paulo 

(       ) Mogi das Cruzes 

(   ) Salvador 

 

b) Em 1954, Mauricio de Sousa se mudou para São Paulo. Por que isso aconteceu?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c)Em sua opinião, por que as pessoas se mudaram ao longo tempo do campo para a cidade? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

d) E você, gostaria de morar no campo? Explique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13.  Alguns personagens criados por Mauricio de Sousa tinham bichinhos de estimação. Responda à questão  

       de acordo com o texto. 

 

a) De quem são esses bichinhos?  Ligue-os aos personagens correspondentes. 

 

 



14. Transcreva do texto o nome dos animais citados e classifique-os de acordo com seus hábitos alimentares. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

15. Marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) O corpo do cãozinho Bidu é revestido de penas. 

(     ) O coelho é um animal vivíparo. 

(     ) O hábitat dos animais presentes no texto é aquático. 

(      ) Os gatos, quanto à sua locomoção, pulam e andam. 

(      ) Pelo menos um dos animais apresentados no texto é inseto. 

 

16. Reescreva as frases falsas da questão anterior tornando – as verdadeiras. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

17. Aprendemos em nossas aulas de artes que “O Pontilhismo” é uma técnica de pintura, saída 

domovimento impressionista, em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam, pela 

justaposição, uma mistura óptica nos olhos do observador (imagem). Agora, utilizando a sua 

criatividade, desenhe umapaisagem do campo e pinte-a usando o pontilhismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impressionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olhos


18.  Read the text: 

 

 

 

19.   Match the NAMES with their characteristics: 

a) Monica  (     ) She is Monica’s best friend. She loves to eat.  

b) Jimmy Five  (     ) He is afraid of water. 

c) Smudge  (     ) She is always in a red dress and with her blue bunny. 

d) Maggy   (     ) He swaps the “R” for “L” when he speaks. 

 

 

 



20.  Today it is Mauricio’s birthday. Search all the 14 words related to birthday. 

BALLOONS  CANDIES  GIFT  PLASTIC CUPS  SNACKS 

BIRTHDAY HATS CANDLE GOODY BAGS PLASTIC FORKS   TABLECLOTH 

CAKE   DRINKS  INVITATION  PLASTIC PLATES 

21.   Color the pictures. Then cut and paste them in the square and write their names. Look at the example. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.cake 

 

   

    

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


