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Fantasmas existem?
As casas podem ser assombradas?
Leia esta horripilante e divertida história
de Edy Lima e desvende esse mistério.

Com mais de 50 títulos publicados, Edy
Lima nasceu em Bagé (RS) e mora em São
Paulo (SP). Vive de escrever livros para
crianças e já recebeu diversos prêmios por
suas obras, entre eles o Jabuti.
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Eu Gosto M@is Leitura Ž o selo de literatura
infantil especialmente desenvolvido para integrar a
cole•‹ o e colaborar na forma•‹ o integral do aluno.
A literatura Ž um dos mais valiosos instrumentos
no processo de aprendizagem. Ela abre um novo
mundo para a crian•a, amplia o seu vocabul‡rio e
mostra um caminho para novas descobertas, para
a compreens‹ o do mundo e dos sentimentos.

EDY LIMA

O nome do livro é A casa assombrada… Será
que casa assombrada é cheia de sombras ou de
fantasmas? Como é a casa da história que você
leu? O que aconteceu com a ovelha? Parece que
levou o maior susto!
Será que tinha mesmo fantasma nessa casa?
Mas… então… fantasma existe? Você teve
medo de ouvir uma história assim? Bem, vamos
conversar sobre ela!
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Conversando sobre a história
1 Assinale a resposta certa.

a) Qual é a personagem principal dessa história?

09/01/12 15:16

d) Mas, um dia, ela escutou algo diferente.
O que era?

( ) UMA LINDA MÚSICA
( ) UM CHORO
( ) UM RUÍDO ESQUISITO
e) O que a ovelha achou que aquele barulho
fosse?

( ) UM SER EXTRATERRESTRE
( ) UMA ALMA PENADA
( ) UM LADRÃO
b) Abra seu livro na primeira página da história. O professor vai ler de novo como ela
começa. Preste atenção nas palavras lidas,
veja como elas são escritas. Como era a casinha da ovelha?
( ) BRANCA
( ) LINDA

2 Quando ﬁcou com medo, a ovelha gritou:

— Socorro! Quem me ajuda?
Você se lembra do que acontece depois? Responda oralmente:

a) Qual foi o primeiro amigo que socorreu a
ovelha?

( ) APERTADA

b) Por que ele foi o primeiro a ajudar?

( ) AZUL

c) O que o bode resolveu fazer para tirar o

c) Como a ovelha vivia em sua linda casinha?

fantasma de dentro da casa da ovelha?

( ) FELIZ

d) A ovelha conﬁou nele? Por quê?

( ) TRISTE

e) O bode conseguiu espantar o fantasma?

( ) ABORRECIDA

f) O que ele fez quando ouviu o barulho
estranho?
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3 Observe o desenho da página 9. Quando o

bode conta sua história para a ovelha, ele fala
de fantasma.

a) Na imagem, o fantasma do qual fala o

bode está envolvido por algum tipo de moldura. Como se chama esse contorno?

b) No desenho, o balão indica uma fala ou
um pensamento do bode?

c) Com base no desenho e na história que você
leu, responda: o bode viu mesmo um fantasma ou simplesmente imaginou ter visto um?

pel pra todo mundo! O professor vai ajudar vocês.
Bom divertimento!

Refletindo
Refletir quer dizer pensar bem sobre uma coisa.
Foi a formiga, a menorzinha dos quatro amigos, quem conseguiu resolver o mistério. Ela não
era mais corajosa que os outros três! Por que, então, ela conseguiu?
E o que isso quer dizer?

4

Quem aparece depois e também quer ajudar?

5

O burro pensou em duas coisas para expulsar
o fantasma. A primeira era dar-lhe coices. E a
segunda?

6

O zurro do burro é bem alto! Por que não deu
certo de ele expulsar o fantasma?

7

O burro deu a ideia de pensarem até encontrar uma solução para o problema. Enquanto
pensavam, quem apareceu?

8

A formiga pensou em dar ferroadas para acabar com o fantasma?

9

Qual foi a ideia dela?

Além do livro
A história da casa assombrada nos ensina uma
palavra muito importante: SOLIDARIEDADE!
Solidariedade é quando a gente está junto para
apoiar ou ajudar alguém que precise de nós.
Quando a mamãe ou o papai estão lavando a louça, a gente pode ser solidário enxugando! Quando
o irmãozinho está dormindo, a gente pode ser solidário não fazendo barulho! Se alguém esqueceu
a torneira aberta, a gente pode ser solidário fazendo o quê? Fechando a torneira, claro!
E como a gente pode ser solidário com o nosso professor? De uma porção de jeitos: prestando
atenção enquanto ele ensina; fazendo com cuidado e carinho as atividades; sendo educado com todos na classe e na escola…
É muito bom ser solidário! Faz a gente crescer!

10 Ela entrou sozinha na casa da ovelha?

Para saber mais

11 E o mistério foi resolvido. Quem era o fantasma?

Para ler

12 Como a ovelha, o bode e o burro se sentiram

quando a formiga contou sua descoberta?

13 E a formiga riu deles?

O barquinho, de Alina Perlman. Coleção Eu
gosto m@is. Ibep Jr., 2012.
As gavetas da avó de Clara, de Angela Chaves.
Coleção Patati Patatá. Companhia Editora Nacional, 2007.
Príncipe Não, de Angela Chaves. Coleção Patati
Patatá. Companhia Editora Nacional, 2007.

14 Como a ovelha agradeceu a ajuda dos amigos?

Para assistir

Criando
Hora de virar artista de teatro! Vamos recontar
em uma peça a história lida? Quem vai ser a ovelha?
Quem vai ser o bode? E o burro? E a formiga? E
todas as outras formigas? E as cigarras? Tem pa-

Up – Altas aventuras. EUA: Disney–Pixar, 2009.
96 minutos.
Rio. EUA: Fox–Blue Sky, 2011. 96 minutos.
Winter, o golfinho. EUA: Alcon, 2011. 113 minutos.
Matilda. EUA: Tristar Pictures, 1996. 98 minutos.
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