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Dicionário diferente

1  Leia este texto:

Em “O Dicionário de Serafina’’ ela resolve criar seu próprio dicionário. 
Mas não um dicionário de palavras concretas, mas palavras que designam 
coisas invisíveis. Palavras como amor, saudade, carinho, arrependimento e 
ciúme. Para realizar tal tarefa ela pede ajuda de Nonô, um velhinho amigo 
que mora no bairro.

Logo Serafina percebe que não é fácil descrever sentimentos de maneira 
direta e objetiva. E que a melhor forma de realizar tal tarefa é contar histórias 
que falem de amor, saudade, arrependimento e ciúme. Assim, Serafina 
e Nonô trocam histórias que aconteceram com cada um, onde tiveram a 
oportunidade de vivenciar esses sentimentos.

[...]

LOSNAK, Marcos. Leiturinha – a maturidade da infância. Disponível em: <https://www.folhadelondrina.com.br/
folha-2/leiturinha-a-maturidade-da-infancia-483073.html>. Acesso em: 12 mar. 2019.

2  Agora, leia este outro texto em que diferentes significados foram 
inventados para algumas palavras.

Amizade: é quando você não faz questão de você e se empresta para os 
outros.

Angústia: é um nó muito apertado bem no meio do sossego.

Intuição: é quando seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido.

Decepção: é quando você risca em algo ou alguém um xis preto ou vermelho 

Desilusão: é quando anoitece em você contra a vontade do dia.

Preocupação: é uma cola que não deixa o que não ainda aconteceu sair do 
seu pensamento.

Pressentimento: é quando passa em você o trailer de um filme que pode ser 
que nem exista.

FALCÃO, Adriana. Mania de explicação. São Paulo: Moderna, 2001. s./n.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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3  Use a imaginação e crie significados diferentes para as palavras a 
seguir. 

a) amizade 

 

b) ansiedade 

 

c) felicidade 

 

d) raiva 

 

e) tristeza 

 



6

Ordem alfabética

1  Leia este texto:

a) Por que Amyr Klink é considerado um brasileiro corajoso e 
aventureiro? 

 

Amyr Klink: um brasileiro que fez  
história na navegação

Amyr Klink é brasileiro e excelente navegador. Corajoso 
e aventureiro, arriscou-se por diferentes mares ao redor do 
mundo. Foi capaz de cruzar o Oceano Atlântico sozinho, 
em um pequeno barco, durante cem dias. Sem se aquietar, 
em seguida, passou um inverno inteiro na Antártica na 
companhia dos pinguins.

Sempre gostou de aventura. Por esse motivo, decidiu 
percorrer o eixo imaginário do planeta Terra, em um projeto 
chamado Antártica 360, em que navegaria ao redor desse 
continente.

Amyr Klink ficou mais de 80 dias enfrentando ventos 
fortes, icebergs e ondas gigantes. O brasileiro superou seus 
limites e viveu uma grande emoção por ter vencido  
muitos desafios.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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b) Copie as palavras que estão destacadas no texto, colocando-as 
em ordem alfabética.

c) Por que o projeto Antártica 360 representou uma aventura 
perigosa e desafiadora?

d) Após cruzar o Oceano Atlântico sozinho, quanto tempo Amyr 
Klink passou na Antártica? Quem eram seus companheiros?

e) Você gostaria de acompanhar Amyr Klink em uma viagem? 
Justifique sua resposta. 

 



8

Encontros vocálicos

1  Separe as palavras em sílabas. Depois, contorne a classificação 
correspondente.

a) aurora

b) voo

c) fiado

d) ladainha

e) saúde

f) vaidade

g) ouvido

h) saguões

i) Uruguai

j) poema

k) iguais

l) coração

m) beijo

n) joelho

o) enxaguei

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

ditongo  tritongo  hiato

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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2  Explique com suas palavras o conceito de

a) ditongo.

b) tritongo.

c) hiato.

3  As palavras a seguir apresentam hiato. Separe-as em sílabas.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Bilhete

1  Leia os bilhetes.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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2  Pense em uma pessoa muito especial. Pode ser seu pai, sua mãe, 
sua avó, sua tia, seu primo, seu amigo. Escolha um motivo e 
escreva um bilhete para ela.

    

 

2  Agora, escreva outro bilhete: pode ser para um amigo, 
combinando o que vocês vão fazer depois da aula. 
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Texto que informa

1  Leia o texto.

Grandes invenções

O padre Landell de Moura, gaúcho, foi considerado 
o pai da telecomunicação. As invenções atribuídas a 
ele são o telégrafo sem fio, o transmissor de ondas e o 
telefone sem fio.

Mesmo desprezado por seus superiores, não desistiu 
de sua ideia de criar aparelhos capazes de estabelecer 
comunicação a qualquer distância.

Entre 1893 e 1894, iniciou a construção de sua 
primeira invenção: o transmissor de ondas. Em 1900, na 
cidade de São Paulo, em um evento que contou com a 
presença de autoridades brasileiras e internacionais, fez 
a primeira demonstração pública do aparelho, quando 
conseguiu transmitir a voz humana por um dispositivo 
sem fios a uma distância de 8 quilômetros em linha reta.

Vanessa Alexandre. 2019. Digital.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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a) Quem foi considerado o pai da telecomunicação?

 

b) Onde ele testou sua invenção?

2  Consulte um dicionário e escreva o significado das palavras a 
seguir.

a) Desprezado

b) Dispositivo

3  Que outras invenções você conhece que, quando surgiram, foram 
consideradas estranhas ou de “outro mundo”? 
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Adjetivos pátrios

1  Em que estado você nasceu?  

2  Então, você é 

3  Agora, complete com o adjetivo pátrio correspondente.

Mais Cores  Livro de Caligrafia

  

Acre Amazonas

  

Bahia Minas Gerais

  

Amapá Espírito Santo
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Alagoas Rondônia

  

Goiás Sergipe

  

Pará Paraná

  

Pernambuco Roraima

  

Paraíba Piauí

  

Rio de Janeiro São Paulo
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Mato Grosso

 

Mato Grosso do Sul

 

Rio Grande do Sul

 

Rio Grande do Norte

  

Ceará Santa Catarina

  

Maranhão Tocantins
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Poema

1  Leia o poema.

CAPPARELLI, Sérgio. O trabalho e o lavrador. In: ______.111 poemas para crianças.  
Porto Alegre: L&PM, 2003. p. 22.
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2  De acordo com o poema, responda às questões.

a) O que disse o pão ao padeiro?

 

b) O que disse a farinha ao moleiro?

c) O que disse o grão ao lavrador?

d) O que disse o lavrador às suas mãos?

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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Encontros consonantais

1  Leia as palavras abaixo e, depois, copie-as nos grupos 
correspondentes.

Palavras com encontros consonantais

Palavras com dígrafos

farinha disse moinho olhar grão

lavrador colhendo empilhando

trigo fizesse flor lavro

terra colho chamo trabalho
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2  Copie do poema da página 17 as frases interrogativas.

3  Agora é sua vez! Use a imaginação e responda às questões 
propostas. Depois, faça um desenho para ilustrar sua resposta.

a) O que disse o carro para a estrada? 

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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b) O que disse a flor para a abelha?

c) O que disse a terra para a semente?



Fl
ap

er
. 2

01
9.

 D
ig

ita
l.

22

X ou CH

1  Complete a cruzadinha.

2  Copie as palavras da cruzadinha nas linhas a seguir.

  

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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3  Complete as palavras com X ou CH. Depois, reescreva-as.

 

 adrez

re  eio

fa  ina

ca  imbo

ria  o

salsi  a

 ereta

li  o

 ulé

en  ugar

 aveiro

 ácara
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Biografia

Biografia é o relato da história de uma pessoa, no qual se 
enfatizam os principais fatos de sua vida. Em uma biografia, os 
fatos podem ser narrados em ordem cronológica, isto é, desde 
o nascimento até a morte do biografado (caso já tenha falecido) 
ou por temas.

1  Leia uma pequena biografia de Ayrton Senna e responda às 
questões.

a) Quando e onde nasceu Ayrton Senna?

b) Que característica de Ayrton Senna é destacada na biografia?

e responda às

Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, em março de 1960. Sua 
paixão pelo automobilismo e seu excelente desempenho na Fórmula 3 
inglesa levaram-no para a Fórmula 1. Desde o início, Senna demonstrou 
um talento excepcional, levando a pequena equipe inglesa a obter 
resultados inéditos.

É considerado um dos maiores nomes do esporte brasileiro e um dos 
mais importantes pilotos da história do automobilismo. Senna foi três vezes 
campeão mundial e duas vezes vice-campeão. Morreu com 34 anos, em um 
acidente no autódromo de Ímola, na Itália.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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c) Copie o trecho da biografia que fala das conquistas do brasileiro 
na Fórmula 1.

d) Qual foi o motivo da morte de Ayrton?

e) Você já tinha ouvido falar de Ayrton Senna? Sabe contar algo 
sobre ele? 

2  É hora de escrever a biografia de 
sua vida: uma autobiografia! 

 Para isso, apresente informações 
sobre o dia e o local em que 
nasceu, quando começou 
a andar e a falar, qual foi a 
primeira palavra que falou, 
como foi seu primeiro dia de 
aula, que lembranças tem do 
primeiro professor, enfim, relate 
momentos de sua vida que 
considera interessantes.



26
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ZIRALDO. Menino Maluquinho. Disponível em: <http://www.omeninomaluquinho.com.br/
PaginaTirinha/PaginaAnterior.asp?da=28012019>. Acesso em: 28 jan. 2019.

a) Qual é o humor da tirinha?

b) Copie da tirinha uma frase

 » exclamativa.

 » interrogativa.

c) Com base em sua leitura da tirinha, o que representam as 
palavras a seguir?

Onomatopeia

1  Leia a tirinha.

  

MMMMF CHUAC

©
Zi

ra
ld

o
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Chuva
Ping... ping...

é a chuva caindo

na janela do menino.

VUMM... VUMM...

Bate o vento apressado,

indo para o outro lado.

Ping... ping

VUMM...VUMM...

CABRUM!

O menino acorda assustado!

Que chuva!

Deve estar tudo molhado!

 » Agora, copie as onomatopeias do poema de acordo com o 
significado.

BRUNETTO, Gilmara. Chuva. Texto não publicado, Curitiba, 2019.

28

2  Leia o poema a seguir. 

representa os 
pingos de chuva 
caindo no janela  

do menino

representa o som 
do vento soprando

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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3  Leia o trecho de um poema de Manuel Bandeira. Depois, faça o 
que se pede.

Trem de ferro
Café com pão 
Café com pão 
Café com pão 

Virge Maria que foi isso maquinista?

Agora sim 
Café com pão 

Agora sim 
Voa, fumaça 
Corre, cerca 

Ai seu foguista 
Bota fogo  

Na fornalha 
Que eu preciso 

Muita força 
Muita força 
Muita força

Oô...

[...]
ROCHA, Ruth. Almanaque Ruth Rocha. 
São Paulo: Ática, 2005. p. 44-45.
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 » Há versos do poema que procuram representar o som do trem. 
Que versos são esses? Copie-os a seguir.

 

4  Escreva a representação do som produzido pelo que está ilustrado 
nas figuras.

Mais Cores  Livro de Caligrafia

Ilu
st

ra
çõ

es
: F

la
pe

r. 
20

19
. D

ig
ita

l.



31

Ensino Fundamental  3o. Ano

31

Ilu
st

ra
çõ

es
: F

la
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r. 
20
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. D
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Abelha: azoinar

Anta, capivara e paca: assobiar

Arara: grasnar e palrar

Beija-flor: trissar

Bode: berrar, bodejar e gaguejar.

Boi: arruar, berrar, bramar e mugir.

Burro: azurrar, ornear, ornejar, rebusnar, zornar, zunar e zurrar.

Cabra: badalar, berrar e berregar.

[...]

5  Leia o texto abaixo e descubra como são 
chamados os sons emitidos por alguns bichos.

a) Copie as palavras que nomeiam o som emitido pelos animais.

DUARTE, Marcelo. A arca dos bichos. 2 ed. São Paulo: Panda Books, 2012. p. 77.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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b) Escreva, ao lado da ilustração de cada animal, a palavra que 
nomeia o som produzido por ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pássaro

pato

cavalo

cigarra

abelha

mosquito

serpente

tigre

leão

porco

mula

nomeia o

c

o

m

p

e

Ilu
st

ra
çõ

es
: F

la
pe

r. 
20

19
. D
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Sinais de pontuação

1  Reescreva os textos empregando os sinais de pontuação abaixo 
adequadamente.

a) O leão a hiena o búfalo o crocodilo e a pantera são animais 
ferozes

b) Muito bom dia meu compadre

Por que não toma um café comigo

Porque estou com pressa compadre Vitor

.
ponto-final

:
dois-pontos

,
vírgula

?
ponto de interrrogação

!
ponto de exclamação

— 
travessão

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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c) Mãe Manhê Onde você guardou minha mochila

d) Quantos anos você tem

e) Manaus 17 de julho de 2016

f) Você sabe de alguma novidade 

Ainda não consegui saber

g) A menina tomou coragem e perguntou
Você não quer vir conosco
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2  Leia o poema a seguir que apresenta um diálogo entre 
personagens.

O GARFO E A COLHER
– O que foi, Garfo?

– Estou triste.

– Triste?

– Sim, Colher, não sei dançar.

– Isso acontece.

– No prato, a Faca dança tão bem.

– É verdade, num bonito vai-e-vem...

– É de cortar o coração.

– Mas ninguém gira tão bem quanto você!

– Eu giro?

– Faz piruetas, pinta o sete!

– Quem? Eu?

– É, só para agarrar o espaguete.

EDUAR, Gilles. Diálogos interessantíssimos. São Paulo: Companhia das 
Letrinhas, 2003. p. 59.

a) Quem são os personagens que estabelecem o diálogo?

b) Que sinais de pontuação aparecem no poema?

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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3  Copie o diálogo da página anterior. Lembre-se de inserir os sinais 
de pontuação.
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4  Agora é sua vez! Imagine como seria um diálogo entre o lápis e a 
borracha e escreva-o nas linhas a seguir. Depois, dê um título para 
o texto e ilustre-o. 

 

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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Fábula

1  Leia a fábula a seguir.

A cigarra e a formiga
Era uma vez uma cigarra que vivia feliz, cantarolando pelo bosque. Certa 

manhã, esbarrou numa formiga que carregava uma folha e perguntou:

– Por que você trabalha tanto?

E a formiga respondeu:

– Precisamos trabalhar para garantir a comida quando o inverno chegar.

A cigarra continuou se divertindo, cantando e passeando pelo bosque.

Quando o inverno chegou, a cigarra começou a tremer de frio e não tinha 
nada para comer. Sem saber o que fazer, foi bater na casa da formiga.

Ao abrir a porta, a formiga viu a cigarra quase morta de frio. Deixou-a entrar, 
deu-lhe um agasalho e uma sopa bem quentinha.

Neste instante, apareceu a rainha das 
formigas, que disse à cigarra:

– No mundo das formigas, todos 
trabalham! Se você quiser ficar conosco, 
terá que fazer sua parte: cantar para nós.

Moral da história: A obrigação e a 
diversão andam juntas.

ESOPO. A cigarra e a formiga, contada por Gilmara Bruneto. Texto não publicado, Curitiba, 2019.

a) Quem são os personagens principais da fábula?

b) Circule no texto a moral da fábula.
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Pronomes pessoais
Observe as palavras destacadas na frase a seguir.

Ela cantava enquanto nós trabalhávamos.

As palavras destacadas são pronomes pessoais.

1  Reescreva as frases abaixo substituindo as expressões grifadas por 
um pronome. Faça as alterações necessárias para que as frases 
fiquem corretas. 

a) A água é a substância mais abundante da natureza, mas nem 
por isso a água está sobrando.

b) Quase toda a água é salgada. A água pode ser encontrada nos 
mares e oceanos.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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Pronomes de tratamento

1  Em cada item, indique o pronome de tratamento utilizado para 
se dirigir às pessoas citadas. Depois, encontre esses pronomes de 
tratamento no caça-palavras. 

a) Pessoas com as quais se mantém certo distanciamento 
respeitoso.

b) Pessoas familiares, íntimas.

c) Pessoas de cerimônia. Usamos principalmente em textos 
escritos, como correspondências comerciais, requerimentos, 
ofícios, etc.

d) O papa.

e) Sacerdotes e religiosos em geral.

f) Cardeais.
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g) Reis e rainhas.

h) Príncipes, princesas, duques e duquesas.

i) Altas autoridades, como presidente da República, senadores, 
deputados, embaixadores, etc.

V O C X V R A W B E X R P L V X M G O

O W V S O E X C T B V N C I O Z W E X

S V O S S A S E N H O R I A S L Q W I

S E S E Y X L P H Y S F R A S Y L A T

A A S U L E J O R M S W Y B A P W Q S

E F A E P I S U D O A N C R E Ç V K M

X Y M Z A S E E S V S Z I A M T O Q D

C L A U T S N R A M A E T W I O C G V

E T J V M V H A S U N O W O N U Ê T O

L A E Z R Ç O S I A T Q L M Ê R S T S

Ê L S F N Ç R J E Q I W E X N F L O S

N Ç T H H P A A S E D D A W C S U P A

C F A F D F G D R Z A Z S T I A R E A

I E D K Q S D J I C D V K Y A W E W L

A R E L D A A L K B E I O A N T W Q T

R S W S E N H O R M D P L X C U S Ç E

F A S A S S A Ç H N S O Ç V I O D M Z

V O S S A R E V E R E N D Í S S I M A
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Aumentativo e diminutivo

1  Escreva o diminutivo e o aumentativo das palavras apresentadas.

casaco

pato

coelho

lata

bolo

blusa

elefante

casa
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2  Em cada grupo de palavras, há uma que não está no aumentativo. 
Identifique-a e reescreva-a na linha indicada.

peixão

carrão

ratão

limão

barracão

panelão

pezão

casarão

canção

meninão

ursão

barrigão

garfão

 mão

buracão

a) 

b) 

c) 

 

 

 

pe
a)

são

ratão

Ilu
st

ra
çõ

es
: F

la
pe

r. 
20

19
. D

ig
ita

l.
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3  Em cada grupo de palavras, há uma que não está no diminutivo.

Identifique as palavras que estão no diminutivo e reescreva-as.

a) 

 

b) 

 

c) 

 

cozinha menininha festinha musiquinha bandeirinha

malinha casinha galinha formiguinha mesinha

brinquedinho vizinho macaquinhopeixinho anelzinho
Ilu

st
ra

çõ
es

: V
an

es
sa

 A
le

xa
nd

re
. 2

01
9.

 D
ig

ita
l
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4  Complete a cruzadinha com o nome das figuras no diminutivo.

5  Escreva as palavras da cruzadinha em ordem alfabética.

Mais Cores  Livro de Caligrafia
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6  Escreva o diminutivo das palavras a seguir.

bola

filha

bolha fila

galo

rosa

galho rolha

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Um beijo pequeno é um

Uma loja pequena é uma

Um estojo pequeno é um

Uma esponja pequena é uma

7  Complete as frases com a palavra destacada no diminutivo.

 
Um pijama pequeno é um
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Biscoitos da convivência
Ingredientes

2 xícaras de amizade

3 colheres de chá de compreensão

1 pitada de paciência

1 copo de humildade

4 colheres de sopa de solidariedade

1 colher de chá de bom humor

Alegria suficiente para engrossar a massa

Modo de preparo
Meça os ingredientes cuidadosamente. Em uma vasilha, 

acrescente a compreensão e a paciência. Em seguida, despeje 
a amizade e a humildade, misturando tudo com muito amor. 
Por fim, acrescente a solidariedade, o bom humor e a alegria 
(suficiente para engrossar a massa e não grudar).

Em uma assadeira untada, forme bolinhas com a massa e 
arrume-as com muito carinho. Coloque no forno, em fogo baixo, 
na temperatura do coração!

Não deixe esfriar. Esta receita sempre dá certo!

BRUNETTO, Gilmara. Biscoitos da convivência. Texto não publicado, Curitiba, 2019.

Receita

1  Leia a receita a seguir e perceba como é diferente da receita de 
um bolo. Ela dá dicas de como viver feliz.
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 » Reescreva os ingredientes dos biscoitos da convivência, 
mudando a quantidade conforme sua preferência. 
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Lista
Leia a lista de dicas a seguir. Depois, escreva com suas palavras 

quais dessas ações você já pratica em seu dia a dia. 

Atitudes para preservar o planeta

1. Feche a torneira ao escovar os dentes.

2. Não jogue lixo no vaso sanitário.

3. Use a frente e o verso do papel para 
salvar árvores.

4. Leve pilhas usadas aos postos de coleta.

5. Evite desperdiçar alimentos.

6. Prefira produtos de empresas 
que têm o selo “Empresa 
Amiga da Criança”.

ssssssaaaassssssss 

Va
ne

ss
a 

Al
ex

an
dr

e.
 2

01
9.

 D
ig

ita
l.

om suas palavras 
a. 
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QU e GU

1  Copie as sílabas na ordem adequada e forme palavras.

 

 

 

 

 

 

jo quei

gua ré

a re qua la ra gui tar

que bos

ran gue jo ca

 » Escolha quatro palavras da atividade anterior e escreva uma 
frase com cada uma.
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2  Complete as palavras com QU ou GU. Depois, copie-as.

 araná

e  ipe

lín  a

serin  eiro

 arto

mos  ito

á  ia

 intal

den  e

lí  ido

a  ático

i  al
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Singular e plural

1  Copie as palavras do quadro na coluna adequada.

cães  irmão  homem  cartaz  razões

mês  anzol  nuvem  rapazes  papéis

vegetal  elevadores  flores  faróis

Singular Plural

  

2  Reescreva as frases, passando-as para o plural.

a) O leão só é feroz quando está faminto.
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b) A lagarta se transforma em borboleta.

c) A ave se alimenta de fruta e semente.

3  Agora, passe as frases que estão no plural para o singular.

a) Os ratos são chamados de animais roedores.

b) Os hipopótamos têm bocas grandes.

c) As capivaras são hábeis nadadoras.

d) Os cachorros são fiéis aos donos.
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Conto

1  Leia este trecho de uma história de Ruth Rocha:

Va
ne

ss
a 

Al
ex

an
dr

e.
 2

01
9.

 D
ig

ita
l.
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 » Copie as palavras do texto que foram escritas com letra 
maiúscula.

ROCHA, Ruth. A árvore de Beto. São Paulo: Moderna, 2010. p. 8-14.
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2  Justifique o uso da letra maiúscula nestas palavras:

a) Beto

b) Comprou

c) Caloca

3  Releia o trecho a seguir.

a) Escreva, com suas palavras, qual foi a ideia de Beto.
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4  Desenhe como você imagina a árvore de Natal de Beto. 

5  Escreva como você imagina o final dessa história. 
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Cartão e carta pessoal

1  Leia o cartão a seguir. Depois, responda às questões propostas.

Va
ne

ss
a 

Al
ex

an
dr

e.
 2

01
9.

 D
ig

ita
l.
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a) Quem é o destinatário?

b) E o remetente

c) Quando foi escrito?

d) Copie a mensagem do cartão.

e) Qual é a função desse cartão?
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2  Escreva um cartão de final de ano para alguém que você 
considera muito especial. Lembre-se de ilustrar seu cartão.
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3  Leia esta carta e, depois, responda às questões propostas.

BRUNETTO, Gilmara. Texto não publicado. Curitiba, 2019.ritiba, 2019. ©Shutterstock/Ori Artiste
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a) Quem é o destinatário?

b) E o remetente?

c) Como é o comportamento de Tiago?

d) O que você acha que Tiago escreveu para o Papai Noel? 
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d) Copie os conselhos que Papai Noel deu para Tiago.

e) Qual recado você acha que Papai Noel daria para você? 
Escreva. 
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