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1ª Parte : 
Para iniciar o trabalho, leia o livro paradidático, “Teleco, o coelhinho”, que veio com o seu kit de livros 
didáticos da coleção “Conquista”. 
 
2ª Parte:  
Após a leitura, você deverá: 
*Copiar as questões abaixo e responder na folha de almaço; 
*Fazer um desenho para ilustrar o que você entendeu sobre a história do livro; 
* Seu trabalho deverá conter: capa, sumário, apresentação, anexo (ilustração sobre a história) e bibliografia. 
 
QUESTÕES SOBRE O LIVRO “Teleco, o coelhinho” do autor Murilo Rubião  
Copie na folha de almaço e responda: 
1. Nome do livro: 
2. Nome da editora: 
3. Nome do autor: 
4. Ilustrações: 
5. Número de páginas: 
6. Adaptação: 
7. Coleção: 
8. Edição: 
9. Ano de divulgação: 
10. Cidade de divulgação: 
11. Descreva a capa do livro: 
12. Descreva a contracapa: 
13. Com base nas imagens e no nome do livro, você deduziu que o livro iria falar sobre o quê? 
14. Nas primeiras páginas a sua dedução se confirmou? Por quê? 
15. Segundo a narrativa do livro, quais eram os nomes das personagens? 
16. Qual é o tempo e o espaço? 
17. Escreva: 
a) Situação inicial 
b) Conflito 
c) Clímax (o momento mais importante da história para se chegar ao desfecho) 
d) Desfecho 
18. Faça o resumo da história. Lembre-se de organizar o seu texto em no mínimo quatro parágrafos 
(introdução, desenvolvimento e conclusão). 
 
3ª parte: 
Ao retornar às aulas, faremos uma roda de conversa, na qual cada aluno responderá a questões sobre o livro 
lido; 
Faremos também uma exposição sobre as ilustrações (desenhos sobre a história). 
 
4ª Parte: 
Os critérios avaliativos serão: 

 A qualidade das respostas; 
 Capricho e organização; 
 Apresentação sobre o tema. 
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