
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SER SOLIDÁRIO É DEZ 
A turminha do Quinho estava reunida, no parque, para discutir como seriam 

as próximas férias que já se aproximavam. Todos os anos, eles, juntos, faziam 

passeios e viviam várias aventuras. Estavam apenas aguardando a chegada do 

garoto Quinho, o líder do grupo, para iniciarem a reunião. Charles, embora ainda 

não estivesse no horário marcado, cochichou para o Fabrício: “por mim, começava 

sem ele”. 
 

Pouco depois, avistaram, ao longe, já vindo, Quinho e o cãozinho radar, 

acompanhados de uma garota. “Quem será aquela menina?” perguntaram-se. 
 

- Tenho certeza de que não estuda na nossa escola – disse Isabela. 
 

- Não me é estranha – Disse Nick. 
 

- Talvez, seja prima, quem sabe? – disse Fabrício. 
 

- Melhor vocês pararem de palpitar porque ele está chegando e já 

esclarece tudo – resmungou Charles. 
 

Ao chegar, Quinho apresentou-lhe a garota: 

- Sofia é minha amiga e, agora, amiga de todos vocês, está interessada em 

participar, também, das nossas atividades. Ela tem umas ideias interessantes e 

uma proposta de que as nossas atividades de férias sejam para ajudar as 

pessoas. Ela falará um pouco para explicar e, depois, decidiremos – disse Quinho. 



 
 
 
 
 
 

 

- Já não bastam Quinho, Nick e Bia, agora, temos mais essa Sofia, para ser 

chefe. Vamos ver só o que ela vai inventar – falou Charles, baixinho para o 

Fabrício. 
 

Bia levantou e falou: 
 

- Fique tranqüila, Sofia, o Charles é um pouco resmungão, mas tem um bom 

coração. Seja bem-vinda ao grupo. É com prazer que recebemos você para fazer 

parte de nossa turma. Acho que você não vai gravar o nome de todos, agora, mas 

vou te apresentar a garotada. Eu sou Bia e esta é a minha gatinha Pammy, 

Charles, Fabrício, Isabela, aquele é o Nick e o seu passarinho Chiu que, de vez em 

quando está com ele. 
 

- O Nick diz que o passarinho fala com ele. Eu não acredito – disse Charles. 

Todos caíram na gargalhada e, assim, a turminha foi apresentada para a garota. 
 

- Estou gostando de vocês. Quinho falou que os seus amigos eram 

simpáticos, divertidos e ele estava certo. Quando ele mim convidou para 

participar das atividades de férias com vocês, tive a ideia de juntos realizarmos 

várias ações para ajudar a pessoas. Visitar diversos locais onde encontraremos 

pessoas comuns e realizarmos contação de histórias, fazer essas pessoas rirem e 

se sentir mais alegres, animadas para a vida. Vamos, então, falar de leitura para 

as pessoas que encontrarmos nos lugares diversos? Ser solidário é dez! 
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SUGESTÕES PARA O PROFESSOR ABORDAR COM A TURMA 

(4º e 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 

Seguem três (03) sugestões de atividades que poderão ser desenvolvidas com a 

turma, conforme planejamento prévio. Além destas, o professor, com ajuda do 

coordenador pedagógico, poderá idealizar outras atividades. 

 

 

SUGESTÃO 1: Explorar a imaginação e a escrita da turma, propondo, 

individualmente, que cada aluno dê continuidade a História, com a seguinte 

proposta: o que o grupo achou da sugestão dada por Sofia... Foi aceita ou não? ... 

Na possibilidade de ter sido aceita, como seriam desenvolvidas estas atividades, em 

quais lugares e de que forma? ... 

 

 

SUGESTÃO 2: Criar com a turma, por equipe, quadro de sugestões sobre o que se 

pretende realizar nas próximas férias, incluindo diversão, passeios, passa tempo 

com a família e com amigos, e diversas possibilidades imaginadas...  

 

 

SUGESTÃO 3: Montar um Teatro e apresentar a História Encenada. (Para o 4º Ano, 

utilizar Teatro de Fantoche. Para o 5º Ano, Teatro com os Próprios Alunos). 
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