
PROIBIDA A EXPOSIÇÃO DESTE MATERIAL EM GRUPOS DE WHATSAPP E 

FACEBOOK,  EM  BLOGS  OU  QUALQUER  OUTRA  FORMA  DE  DIVULGAÇÃO.  A  

EXPOSIÇÃO  OU  PARTICIPAÇÃO  NOS  GRUPOS  ACARRETARÁ  PROCESSO  

JUDICIAL. 

MATERIAL  PROMOCIONAL  GRATUITO

A valorização do profissional vem de sua conduta no trabalho. Somos 
desvalorizados porque há pessoas que agem de má fé, usando material de 
outros autores para promover a si mesmo. Ajude a combater esta prática! 

Somente o próprio autor tem direito de utilizar o material para divulgação de 
seu trabalho.



Jogo do Verdadeiro ou Falso

Objetivo: localizar informações explícitas em textos (EF15LP03).

Bilhões de Gafanhotos
Editora Ciranda Cultural

Você já viu um gafanhoto?

Sim Não

Gafanhotos são insetos herbívoros, que se alimentam, em geral, de vegetais.

Possuem três pares de pernas, sendo as posteriores maiores, o que os ajuda a saltar.

Costumam ser temidos por agricultores, por causarem grandes danos às plantações,

porém há várias espécies de gafanhotos e 95% delas não são pragas.

A coloração desse inseto pode variar, mas geralmente fica entre tons de verde e

marrom. Possuem duas asas, que podem ou não funcionar para voar, dependendo da

espécie, e as pernas alongadas, além de os ajudarem a saltar, ajudam os gafanhotos a

emitirem sons. Suas antenas são curtas, o que os diferencia dos grilos, que possuem

antenas mais longas.

São importantes para a cadeia alimentar local, servindo de alimentação para répteis

e anfíbios.



Complete a ficha sobre o gafanhoto.

Tipo de animal: ____________________

Cor: ______________________________

Patas: ____________________________

Alimentação: ______________________

Curiosidade:

Agora, com o livro Bilhões de Gafanhotos em mãos, responda o que se 
pede.

So
br

e 
o 

liv
ro

Quem é o autor? ________________________________________

Quem é o ilustrador? ____________________________________

Qual é a editora? ________________________________________

Quantas páginas? _______________________________________

So
br

e 
os

 p
er

so
na

ge
ns

Como se chamam os personagens principais?

Por que um deles quer aumentar o número de gafanhotos no lugar?

________________________________________________________

________________________________________________________



So
br
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hi
st
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ia

Coloque na ordem em que acontece no livro:

(       )  Ele explica seu plano para Gafalina. 

(       )  Castanhoto sugere aumentar o número de gafanhotos nas redondezas.

(       )  Ensina os gafanhotos a dominarem o mundo. 

(       )  Emite um sinal para chamar outros gafanhotos.

Os gafanhotos seguiam a mesma rotina. Qual era?

Com a passagem dos gafanhotos pelos lugares, a paisagem foi 

mudando de cor. Por quê?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Quando temos muitos gafanhotos juntos, há um nome específico 

que aparece no livro. Desembaralhe as letras e escreva.

VEMUN: ____________________

No livro há uma evolução da quantidade de gafanhotos. Abaixo, ela

aparece fora de ordem. Ordene-a em ordem crescente. Se for

preciso, utilize o livro para ajudar.

________________________________________________________

________________________________________________________

bilhões – centenas – dezenas – milhões – milhares - trilhões


