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O GALO E A GALINHA QUADRADINHA É A
HISTÓRIA DE UM GALO BRIGUENTO. ERA UM

GALO QUE PRECISAVA DE UM AMOR. ELE FICA
MUITO BRAVO, DEIXA O SÍTIO ONDE VIVIA E VAI

LE I T UR A

PARA A CIDADE GRANDE. LÁ, TUDO É DIFERENTE,
UM LUGAR ONDE ELE VIVERÁ AVENTURAS, E NO
FINAL... UMA GRANDE SURPRESA! O QUE SERÁ
QUE ACONTECE COM O GALO? VOCÊ SABERÁ
LENDO ESSA DIVERTIDA HISTÓRIA.

Berenice Baeder

O galo e a galinha quadradinha

Eu Gosto M@is Leitura é o selo de literatura
infantil especialmente desenvolvido para integrar a
coleção e colaborar na formação integral do aluno.
A literatura é um dos mais valiosos instrumentos
no processo de aprendizagem. Ela abre um novo
mundo para a criança, amplia o seu vocabulário e
mostra um caminho para novas descobertas, para a
compreensão do mundo e dos sentimentos.

Berenice Baeder

Esta é a história de um galo briguento. Ele fica muito
bravo e aí vai para a cidade grande, onde vive muitas
aventuras, até que... uma grande surpresa!
Vamos nos lembrar dessa divertida história
respondendo às perguntas a seguir.
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1 Qual é o personagem principal da história?

6 Numere de acordo com a ordem dos aconteci-

mentos.

O galo.

2 Onde ele morava?
No sítio do seu Nestor.

3 Dê pelo menos três características do persona-

(

7

) O galo estava apaixonado pela galinha

(

6

) Assim, depois de uma semana, em uma

(

4

) Brigou com os carros na rua.

(

3

) Então, o galo deixou o sítio e rumou à

(

2

) O galo foi dando trabalho na vizinhança.

(

5

) Cantou em pleno meio-dia.

(

1

) Havia um galo muito bravo no sítio do

gem principal da história.
Muito bravo, valente, nervoso, briguento.

4 Ele dava trabalho na vizinhança. Por quê?

em tabletinho.

casa ele entrou.

cidade.

seu Nestor.

7 Na história, qual é a única fala do galo?
— Lá serei um galo de verdade, serei reconhecido um dia!

Por que ele batia em outros galos, sovava os porcos, até
cachorro corria.

8
5 A história conta por que o galo era tão nervoso?
Parece que era falta de um amor.

Por que você acha que o galo se apaixonou
pela galinha em tabletinho?
Resposta pessoal. Talvez porque ele nunca tivesse visto
uma galinha tão diferente.
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9 Na frase “Então o galo, com sua grande bravu-

ra, deixou o sítio e rumou à cidade”, o termo
“bravura” quer dizer:

(
(

x

) braveza
) coragem

(
(

) mau humor
) tristeza

12 Quanto tempo o galo levou para entrar na casa?
Uma semana.

13 Por que o galo ficou morando naquela casa da

cidade?
Porque ele foi aceito pelas pessoas que moravam nela.

10 Por que você acha que o galo brigou com os

carros na rua e bicou o homem do empório?
Resposta pessoal. É possível que o galo tivesse estranhado
tanta coisa que ele nunca tinha visto, então ficou bravo
porque estava assustado.

11 O que ele fez depois que entrou em uma casa

14 Do que o galo precisava, então, para ficar mais

manso?
Precisava de amor.

da cidade?
Ciscou na cozinha os farelos do chão, depois voou para
cima da mesa e viu a figura da galinha em tabletinho, pela
qual se apaixonou.

Desenho do aluno.
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15 Desenhe o galo depois que ficou mansinho.

