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Vocês gostaram do poema? Agora, vamos fazer uma revisão deste gênero tão legal? 

Os poetas possuem uma linguagem que busca envolver o leitor através dos sentimentos. 

O poema apresenta: versos, estrofes, rimas e muita imaginação. É importante se lembrar que, 

quando lemos um poema devemos estar atentos quanto a entonação, as rimas, a sonoridade das 

palavras. 

 

1)  Antes de iniciar as atividades de leitura e interpretação, peço a vocês que pesquisem no 

dicionário, o significado das palavras Entonação e Sonoridade. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

           Eu lírico: Quando um poeta está escrevendo um poema, ele não está necessariamente 

escrevendo um poema sobre ele. Às vezes ele cria um personagem, totalmente diferente dele, 

para narrar o poema. E esse personagem criado pelo escritor é chamado de eu lírico. 

        

2) Interpretação do poema. 

 

a)   No poema de Pedro Bandeira, por que o eu lírico diz que os adultos já se esqueceram da 

infância? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO(A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Pedro Bandeira 

Prestem atenção no que eu digo, 

pois eu não falo por mal: 

os adultos que me perdoem, 

mas ser criança é legal! 

 

Vocês já esqueceram, eu sei. 

 

Por isso eu vou lhes lembrar: 

pra que ver por cima do muro, 

se é mais gostoso escalar? 

Pra que perder tempo 

engordando, 

se é mais gostoso brincar? 

Pra que fazer cara tão séria, 

se é mais gostoso sonhar? 
 

Se vocês olham pra gente, 

é chão que veem por trás. 

Pra nós, atrás de vocês, 

há o céu, há muito, muito mais! 
 

Quando julgarem o que eu faço, 

olhem seus próprios narizes: 

lá no seu tempo de infância, 

será que não foram felizes? 

 

Mas se tudo o que fizeram 

já fugiu de sua lembrança, 

fiquem sabendo o que eu quero: 

mais respeito eu sou criança! 
 



b)    O que para ele é mais gostoso fazer? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________ 

 

3)  Você concorda com o eu lírico no modo como ele trata os adultos? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

4) No seu ponto de vista, mesmo tendo infância e conhecendo essa fase muito bem, por que os 

adultos estão sempre chamando a atenção das crianças?  

______________________________________________________________________________ 

 

5) Nós já estudamos o gênero poema  em sala de aula e também em atividades domiciliares 

recentemente. Sabemos que cada linha de um poema é um verso e cada conjunto de versos 

forma uma estrofe. Preencha a tabela de acordo com o poema. 

Quantos versos?   

Quantas estrofes?   

Quantos versos em cada estrofe?   

  

Rima é a repetição de sons semelhantes no final das palavras proporcionando sonoridade, 

ritmo e musicalidade. As rimas são engraçadas é um convite para uma gostosa brincadeira com 

as palavras. 

6) Sublinhe com lápis de cor azul as palavras que rimam em cada estrofe no poema de Pedro 

Bandeira.  

7) Brincando de rima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Sítio: Biografia do autor Pedro Bandeira. Disponível 

em:<http://livroadrogadaobedienciabiografia.blogspot.com.br/>.  (Neste sítio você encontrará 

apenas a biografia do autor.). Acesso em: 02 de set. 2014.   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57445 

https://www.pinterest.pt/cclemente1358/rimas/ 

Adaptação: professora Marcia Lial 

ONTEM À TARDE, EU FUI BRINCAR, 

NA CASA DO JOÃO, 

DE TANTO JOGAR BOLA, 

MACHUQUEI A MINHA 

______________________ . 

 

FUI AO SUPERMERCADO 

 COMPRAR LIMÃO 

OVO BEM FRESQUINHO, 

E TAMBEM 

_______________________________. 

 
 

 

O NENEM COME CONTENTE 

O ARROZ E O FEIJÃO, 

MAS O QUE ELE GOSTA MESMO 

 DE COMER 

______________________________ . 

 

BATATINHA QUANDO NASCE, 

ESPALHA A RAMA PELO CHÃO, 

MENININHA QUANDO DORME, 

PÕE A MÃO NO 

___________________________. 

 

 

http://livroadrogadaobedienciabiografia.blogspot.com.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57445
https://www.pinterest.pt/cclemente1358/rimas/
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Atividade 1 : Trabalharemos a nossa disciplina de MATEMÁTICA de forma POÉTICA.  Leia os 

problemas poemas e encontre a resposta correta. 
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PORTUGUESA 

 

 

Cálculo Resposta: 



 
 

 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo Resposta: 

Cálculo Resposta: 
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1-Leia o poema e responda as questões abaixo:       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O poema fala sobre o quê? ______________________________________________________ 

b) O que há nesse bairro: ________________________________________________________ 

c) Qual é o nome do seu bairro? ___________________________________________________ 

d) Retire do texto a frase que você mais gostou e copie-a: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e) No trecho do poema aparece o verso: “Há ruas asfaltadas e ruas sem asfaltos”. Como é a rua 

onde você mora? _______________________________________________________________ 

 

2- Coloque V para verdadeiro e F para falso: 

(    ) Bairro é uma parte da cidade 

(    ) Todo bairro tem um nome e uma história 

(    ) Em um bairro não é necessário ter rua asfaltada e nem água tratada. 

(    ) No bairro há grupos de pessoas que formam as comunidades. 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

PORTUGUESA 

 

 

BAIRRO ONDE EU MORO 

O Bairro onde moro 

É um mundo de luzes e cores 

Luzes de alegria 

E cores de amizades 

Há ruas asfaltadas e ruas sem 

asfaltos 

Mais o morro é muito alto 

Dá para ver o céu de perto 

Dá para ver as estrelas 

Dá para ver a lua 

Que refletem em minha rua 

A dignidade de um povo 

Esperando um ano novo 

Meu bairro é poesia 

De crianças em euforia 

É um canto onde vivo em descanso 

Nele existe um lar 

Onde vivo a morar. 

http://floresdocampoparavoce.blogspo

t.com/2009/11/o-bairro-onde-eu-

moro.html 

 

https://portal.aprendiz.uol.com.br/wp-

content/uploads/2015/09/mapas-afetivos-do-glicerio.jpg 

 

http://floresdocampoparavoce.blogspot.com/2009/11/o-bairro-onde-eu-moro.html
http://floresdocampoparavoce.blogspot.com/2009/11/o-bairro-onde-eu-moro.html
http://floresdocampoparavoce.blogspot.com/2009/11/o-bairro-onde-eu-moro.html
https://portal.aprendiz.uol.com.br/wp-content/uploads/2015/09/mapas-afetivos-do-glicerio.jpg
https://portal.aprendiz.uol.com.br/wp-content/uploads/2015/09/mapas-afetivos-do-glicerio.jpg


3- Faça um acróstico usando a palavra BAIRRO: 

 

Acróstico é qualquer composição poética na qual certas letras de cada verso, 

quando lidas em outra direção e sentido, formam uma palavra ou frase. 

           

 

4- No bairro existem vários tipos de moradias.  Desenhe e pinte a sua do jeitinho que ela é. 

Capriche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua 

União 

Amigos 

Exemplo 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A): ________________________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

Atividade 1 – Faça a leitura do poema: 

 

Cuidando da Terra 

Vamos cuidar                                                                             

Da mãe Natureza                                                                          

Preservando a vida                                                                        

Do nosso Planeta. 

Não desperdicem água                                                                 

Para não faltar                                                                             

Separe todo o lixo                                                                      

Para reciclar. 

Não destruam as matas                                                                    

Árvores  e flores                                                                               

Que enfeitam o mundo                                                            

Com as suas cores. 

Não poluam o ar                                                                            

Isso não é legal                                                                                 

Na certa vai causar                                                                           

O aquecimento global . 

Vamos trabalhar                                                                         

Nessa tarefa urgente                                                                       

Para preservar                                                                                 

O nosso meio ambiente. 

 

Leila Maria Grillo                                 

                            

 

 

 

 

Atividade 2 – Responda as questões 

abaixo: 

a) Com suas palavras escreva o que você 

entende por Meio Ambiente. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

b) Escreva 4 atitudes que podemos ter para 

preservar o Meio Ambiente? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

c) Pinte com lápis de cor no poema as 

atitudes que não devemos ter com o nosso 

planeta. 

d) Faça um acróstico com  a palavra :                          

T -                                                                                                          

E -                                                                                          

R -                                                                                           

R -                                                                                   

A- 

e ) Observe os quadrinhos abaixo e escreva 

sobre o que aconteceu: 

 

http://ensinoja.com/atividades-de-ciencias-3-ano-meio-ambiente/          

https://escolaeducacao.com.br/atividades-meio-ambiente-educacao-infantil/atividades-meio-

ambiente-educacao-infantil-planeta-terra/ Atividades adaptadas pela professora Virgínia Moulin  

Assista o vídeo para completar nossas atividades no link: https://youtu.be/pT8Oh4307F8 

 

Atividades adaptadas pela professora Virgínia Moulin 

http://ensinoja.com/atividades-de-ciencias-3-ano-meio-ambiente/
https://escolaeducacao.com.br/atividades-meio-ambiente-educacao-infantil/atividades-meio-ambiente-educacao-infantil-planeta-terra/
https://escolaeducacao.com.br/atividades-meio-ambiente-educacao-infantil/atividades-meio-ambiente-educacao-infantil-planeta-terra/
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1)  Leia o poema com sua família: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                  https://br.pinterest.com/pin/624311567069117932/ 

. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/624311567069117932/ 

https://youtu.be/bquWKpmw844 

Com adaptações da Professora Rozilene Costa Souza 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

2) Interpretação do poema: 

 Qual o título do poema? 

________________________________ 

 No poema o abraço tornou-se um 

LAÇO. Justifique. 

________________________________

________________________________ 

 Você acha o ABRAÇO importante 

entre as pessoas que amamos? Por 

quê? 

________________________________

________________________________ 

3) Assista o VÍDEO que ilustra a 

importância do ABRAÇO: 

https://youtu.be/bquWKpmw844 

4 – Sabemos que nesse momento de 

isolamento social fica impossível 

abraçarmos quem amamos. Afinal, esse 

distanciamento é uma prova de AMOR 

ao PRÓXIMO.  

Diante deste contexto, permita-se 

abraçar alguém virtualmente, seja por 

uma chamada de vídeo, um áudio ou 

uma simples ligação. Dessa forma, 

mostrará a importância de um abraço 

na vida das pessoas e levará mais 

alegria a quem recebê-lo. 

 

https://br.pinterest.com/pin/624311567069117932/
https://br.pinterest.com/pin/624311567069117932/
https://youtu.be/bquWKpmw844
https://youtu.be/bquWKpmw844
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FESTA JUNINA 
 
 As Festas Juninas são celebradas ao longo do mês de junho é caracterizado por danças, 
comidas típicas e bandeirinhas. A festa junina consiste em celebrar os bons resultados da 
colheita e se inicia dias 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio e encerra dia 29 de junho, 
dia de São Pedro.  

O ponto mais elevado da festa ocorre nos dias 23 e 24, o dia de São João. Durante o 
festejo acontecem quadrilhas, forrós, bingos, brincadeiras, barracas de comidas típicas, 
pescarias, casamento caipira. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de realizar a leitura da poesia “Festa Junina” faça um lindo desenhe em seu 

caderno de arte representando a poesia. Enfeite seu desenho com retalhos de pano ou com 

pedaços de papel, EVA, revista, tudo bem colorido! Não esqueça de ilustrar no seu desenho o 

cenário: as bandeirinhas, a fogueira e as barraquinhas. Use sua criatividade e imaginação na sua 

festa junina! 

 

Fontes: http://blogdaprofessoraedivania.blogspot.com 

www.soescola.com 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “_______________________________________________”. 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

Leia a Poesia: 
 

Festa Junina 
(Waldirene Dias) 

 
Hoje a festa está boa 
Sinto muita animação 

A sonfona está afinada 
Pois é noite de São João. 

 
Brinco nas barraquinhas 
É uma grande diversão 

Laços argolas com alegria 
Ganho prendas de montão. 

 
E na boca do palhaço 
Tenho boa pontaria 

Fisgo logo o maior peixe 
Sou o rei da pescaria. 

 

http://blogdaprofessoraedivania.blogspot.com/
http://www.soescola.com/
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1) Complete os traços com os nomes dos materiais escolares em inglês: 

a) Livro:   _    _    _    _   
b) Borracha: _    _    _    _    _    _  
c) Caderno: _    _    _    _    _    _    _    _  

d) Caneta: _   _   _  
e)  Lápis: _   _   _   _   _   _     

 

2) Ligue as frases: 

a) Grenn eraser                                             • lápis vermelho 
b) Yellow pen                                                • borracha verde  
c) Blue book                                                  • caneta amarela  
d) Red pencil                                                 • caderno laranja 
e) Orange notebook                                      • livro azul 

 

3) Siga o modelo: 

Ex: (pen – black)           my pen is black  

 

a) ( pencil – blue)             _____________________________________________________ 
 

b) ( eraser – pink)            ______________________________________________________ 
 

c) ( book – green)            ______________________________________________________ 
 

d) (notebook – yellow)           _________________________________________________ 

 

 

Referências Bibliográficas: Nyaradi, cesar de oliveira 

Marcha criança - inglês, volume: 2. Ensino Fundamental/ César de Oliveira Nyaradi, Luíza 

Auxiliadora Pavon de Oliveira. São Paulo. Editora Scipione, 2009 - (coleção Marcha Criança) 
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A nossa brincadeira de hoje vai exercitar a memória dos pequenos. 

Vamos desafiá-los a memorizar uma sequência de cores de tampinhas. 

 

Vamos precisar apenas de tampinhas de garrafa pet : 

✓ 12 tampinhas, sendo seis pares de cores diferentes. 

Vamos lá!!! 

● O papai ou a mamãe vai colocar as tampinhas em uma determinada ordem de cores, em 

seguida, vai deixar a criança memorizar por algum tempo a sequência que as cores estão. 

Pode ser por alguns segundos ou por um minuto. Depois esconderá as mesmas. 

 O objetivo é que a criança repita as ordens das tampinhas. 

 

 

 

 

 

Fonte:  https://www.instagram.com/p/CAbL8E_FBId/ 

Com adaptações da professora Dayane Perim. 

  

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “________________________________________________” 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________________________ 

ALUNO (A):____________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                            COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

https://www.instagram.com/p/CAbL8E_FBId/

