
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

Ursinho Cacá vai à escola 

 

 Cacá é um ursinho muito inteligente e estudioso. Todas as manhãs, ele vai à 

escola para aprender uma nova lição. Cacá já sabe escrever o próprio nome e contar 

até dez! A professora gosta muito de ensinar o ursinho Cacá. Ele faz as tarefas e 

nunca falta. Cacá sempre quer aprender mais. Por isso, presta bastante atenção nas 

aulas. Cacá capricha nas tarefas: faz tudo muito bem feito! 

 A professora ursa elogia Cacá: 

- Parabéns! Você é um excelente aluno! E ele fica todo feliz com isso. É hora do 

recreio! Cacá pega o lanche que trouxe de casa, preparado pela mãe dele com muito 

carinho. 

- Vou comer meu lanche para brincar com meus amigos depois. Após comer 

tudinho, Cacá guarda a lancheira. 

- Oba! Que legal ter amiguinhos na escola! – pensa Cacá. 

É hora de voltar para a sala de aula, pois a sineta já soou: Blem! Blem! Cacá e 

seus amigos voltam felizes para a aula, porque sabem que vão aprender mais uma 

lição. 

Já era hora de voltar para casa. Cacá e sua turma arrumam as mochilas. Todos 

vão saindo da sala, alegremente. Ele se despede da professora e agradece pelo que 

aprendeu. Depois, Cacá vai feliz para casa. 

 

 

Questões 

 

1) Qual o título do texto? 

R. Ursinho Cacá vai à escola. 

 

2) Quem é Cacá? 

R. Um ursinho muito inteligente e estudioso. 
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3) O que Cacá faz todas as manhãs? 

R. Ele vai à escola. 

 

4) Como Cacá é na escola? 

R. Caprichoso, nunca falta, e sempre quer aprender mais. Cacá é um 

excelente aluno. 

 

5) O que acontece quando a sineta toca? 

R. Acaba o recreio e eles voltam para a sala de aula. 

 

6) Antes de sair da sala de aula para ir para casa, o que Cacá faz? 

R. Se despede da professora e agradece o que aprendeu.  

 


