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O ato de aprender não precisa ser 
"chato", por isso criamos este 

material de forma interdisciplinar 
com o objetivo de incentivar a 

interpretação de texto e o gosto 
pela leitura e escrita.

Vamos nos divertir?
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1 - Sr. Jhon

JHON
SENHOR

Sr. John, é um empresário rico que vive e 
faz as coisas sozinho. Num domingo, ele 

resolveu dar uma festa em sua casa, 
chamou muitas pessoas. Na manhã do 

dia seguinte ele foi encontrado morto, lá 
tinha cinco suspeitos que haviam ficado 
na casa após a festa. Seu melhor amigo, 
seu Tio, seu irmão, sua namorada e sua 
faxineira. A namorada disse que estava 

dormindo, quando a acordaram dizendo 
que ele tinha sido assassinado. Seu 

melhor amigo disse que estava 
assistindo ao Futebol, quando foi chama-
lo para assistir ao jogo, ele estava morto. 
Logo liguei para polícia. O tio disse que 

estava na sala de jantar tomando café da 
manhã. Seu irmão disse que estava na 

piscina dando uns mergulhos. A faxineira 
disse que estava varrendo o chão como 

fazia todo dia. Logo prenderam o 
assassino. Quem foi preso?



3 - FESTA 
ASSOMBRADA

Em um dia chuvoso Tina e seus amigos 
estavam dando uma festa em sua casa 
quando de repente Tina deu um grito 

pedindo "Socorro!" logo seus amigos foram 
investigar e quando chegaram no quarto dela 

a encontraram morta. Eles chamaram os 
policiais, assim que o detetive Antônio 

chegou à cena do crime iniciou a investigação 
e interrogou os quatro amigos

de Tina que estavam no local quando o crime 
aconteceu: 

Samuel: eu estava na piscina quando a Tina 
deu um grito;

Tatiana: eu estava comendo e conversando;
Luiz: eu estava dançando;

Mariane: eu estava vendo TV.

Antônio imediatamente prendeu o assassino. 
Quem era ele?

2 - COMIDA
O dia estava chuvoso, e os funcionários do 

restaurante chegaram para trabalhar. Tinha muito 
serviço, começaram pela organização da cozinha 

e depois separar os alimentos das receitas a 
serem preparados .De repente a cozinha pegou 
fogo. A perícia constatou que naquele momento 
alguém havia deixado o álcool ao lado do fogão. 

A cozinheira disse que estava colhendo as 
verduras na horta do restaurante, a ajudante 

disse que estava estendendo no sol os panos de 
prato que tinha lavado e o chefe da cozinha 

disse que tinha saído para comprar alguns itens 
que faltavam... Quem foi o culpado?

QUENTE



5 - COMIDA MORTAL

Pedro e Bia estavam no parque quando de 
repente Pedro cai morto. 

Perto deles havia dois homens, Carlos e 
Roberto, que foi quem chamou a 

polícia. Quando a polícia chegou  começou 
o interrogatório:

CARLOS DISSE: Estava andando com meu 
cachorro quando vi o menino cair.

ROBERTO DISSE: Estava fazendo um 
piquenique com minha amiga.

Depois de um tempo foi declarado que a 
morte do menino foi causada por um 

envenenamento. 
Logo em seguida os policiais descobriram o 

culpado.
QUEM MATOU PEDRO?

6 - E AGORA, JUIZ?

4 - NATAL 
ASSOMBRADO

Flávia vivia em sua residência 
com seus 4 funcionários , na 

manhã do natal ela foi 
encontrada morta na sala. 

Todos os funcionários disseram 
a polícia que estavam 

ocupados.
O jardineiro estava aguando as 
plantas; o mordomo estava em 

uma ligação com uma 
operadora de telemarketing, a 
arrumadeira estava limpando o 
chão e a cozinheira adiantando 

o almoço. 
Você consegue dizer quem foi 

o assassino?

Uma mulher foi ao tribunal 
falando que a sua irmã tinha 

matado o seu marido.
E todas as evidências 

comprovam isso.
Mas o juiz não podia 

condenar uma, por quê?



A noite, um homem roubou uma 
joalheria. Quando amanheceu o dono 
pensou que estava tudo normal , mas 
ele percebeu que estava faltando uma 

joia. Ele tinha 4 suspeitos e pela 
resposta de cada um já sabia quem o 

havia roubado, então perguntou a todos 
o que estavam fazendo na noite anterior 

. 
1° Eu tinha pegado o ônibus para ir para 

casa .
2° Eu tinha ido a pastelaria ao lado .

3°Eu tinha ido para a casa do meu amigo 
para irmos a loja de roupa . 

4°Eu tinha ido para a delegacia para 
trabalhar .

Então quem roubou a joia? 

Haviam 3 amigas que moravam juntas: Luiza, 
Maria e Ana  

Luiza estava em casa lendo 📖 e de repente 
foi morta ☠ 

A polícia interrogou as duas amigas, elas 
disseram: 

Ana: eu estava na casa da vizinha e ouvi um 
barulho de tiro mas nem me toquei que era 

com a minha amiga; 
Maria: eu estava caminhando em frente de 
casa mas não vi e nem ouvi nada, quando 

cheguei em casa vi a minha amiga morta no 
chão com uma arma do seu lado, fiquei 

aterrorizada e liguei imediatamente para a 
polícia.

Quem matou Luiza?

8 - A joalheria

7 - LEITURA MORTAL



Um homem roubou uma 
concessionária de carros antes dela 

fechar , assim quando o dono chegou 
a porta não estava danificada e nem o 

portão, logo suspeitou de três 
pessoas: 

 1° Se chamava João que havia olhado 
alguns carros na noite anterior.

 2° Era um funcionário da própria loja , 
que havia conseguido uma 

promoção.
 3° Por fim, o dono da padaria ao lado.

  Enfim, quem roubou a 
concessionária?

9 - Assalto de motores



 Você pilotava um 
avião com 150 

passageiros, entre eles 
haviam quatro 

romanos e um inglês. 
Qual era o nome da 

irmã do piloto e o 
nome do piloto?

Maria estava caminhando em um dia chuvoso, 
assim que ela chega em sua casa descobre sua 

filha morta, e então chama um detetive, ao 
chegar ele perguntou para os quatro moradores 
da casa, mordomo, cozinheiro, faxineira e a mãe 

da falecida, o que estavam fazendo. Pergunta 
primeiramente para a faxineira, o que você 
estava fazendo? E ela responde que estava 

ouvindo música no tempo livre, pergunta para o 
mordomo, e você o que estava fazendo? Ele 

respondeu que estava lá fora regando as 
plantas, e você? Perguntou a cozinheira, e ela 

respondeu que estava fazendo um belo 
bolo, então ele pergunta para a mãe e você? E 

ela responde que estava caminhando e logo em 
seguida ele rapidamente prende o culpado. 

Quem foi preso(a)?

10 - ASSASSINO MISTERIOSO

11 - QUAL SEU 
NOME?

No momento que um casamento 
acontecia a energia foi cortada, 

quando conseguiram religar a luz a 
noiva estava morta, rapidamente 
chamaram a polícia. Ao chegar o 
detetive iniciou o interrogatório e 

interrogou a todos, a primeira 
madrinha disse que estava 
arrumando o cabelo com a 

chapinha; a segunda madrinha disse 
que estava segurando o buquê para 

a noiva; o cozinheiro falou que 
estava fazendo os pratos do 

casamento e o decorador disse que 
estava arrumando as flores para a 
cerimônia. Quem matou a noiva?
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A IMPORTÂNCIA DAS 
ATIVIDADES LÚDICAS PARA 

O PROCESSO DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM

Por Thiago H. T. C. Braga

Fonte: www.uol.com.br

As atividades lúdicas auxiliam
no processo de
ensino/aprendizagem dos
alunos, pois trabalham a
atenção, a imaginação, os
aspectos motores e sociais,
visando ao pleno
desenvolvimento do aluno que
aprende de forma significativa,
tornando o ensino concreto e
de qualidade.



Além da produção textual e pesquisa 
para coleta de dados, orientados pela 
professora de Português e Redação 

Kédma, os alunos do 6º CQM 
aprenderam a calcular porcentagens e 

a construir gráficos!

Os cálculos foram realizados com 
base na coleta de dados da pesquisa  
por meio da orientação do professor 
de Matemática Tálison e os gráficos 
foram construídos com a orientação 

da professora de Arte Marcella.

CONSIDERAÇÕES
 FINAIS ALGUNS 

TRABALHOS
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Será que você 
acertou?

1 - A faxineira, ela não trabalhava todos os 
dias;
2 - A ajudante, o dia estava chuvoso;
3 - Samuel, o dia estava chuvoso;
4 - A cozinheira, não podia estar adiantando 
o almoço;
5 - Roberto, era quem estava com comida 
no parque;
6 - Eram irmãs gêmeas e o juiz poderia 
prender a pessoa errada;
7 - Maria, ela teria ouvido o tiro já que 
estava em frente de casa;
8 - O 3º suspeito, não poderia fazer 
compras fora do horário comercial,
9 - O funcionário, como havia sido 
promovido ninguém desconfiaria dele.
10 - O mordomo, não teria motivos para 
regar plantas em dia chuvoso
11 - Ivone
12 - A primeira madrinha, não seria possível 
arrumar o cabelo naquele momento.


