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Poesia 

Meus oito anos 

 

Casimiro de Abreu 

Oh ! que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

 

Como são belos os dias 

Do despontar da existência! 

– Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 

O mar é – lago sereno, 

O céu – um manto azulado, 

O mundo – um sonho dourado, 

A vida – um hino d’amor! 

 

Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d’estrelas, 

A terra de aromas cheia, 
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As ondas beijando a areia 

E a lua beijando o mar! 

 

Oh! dias de minha infância! 

Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez de mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã 

 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

De camisa aberta ao peito, 

– Pés descalços, braços nus – 

Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis! 

 

Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 

Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; 

Rezava às Ave-Marias,  

Achava o céu sempre lindo, 

Adormecia sorrindo,  

E despertava a cantar! 

 

Oh! que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 



– Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

Fonte: HTTPS://www.todamateria.com.br 

  

Agora é com você: 

1) Responda. 

A) No inicio da texto, logo na primeira estrofe, o eu poético diz que sente saudades da “aurora” de 

sua vida. O que significa “aurora"? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

B) Baseando-se no texto, por que você acha que o autor escolheu esta palavra? ____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

C) Na  primeira e segunda estrofe, que período do dia é mencionado pelo eu poético? Justifique 

sua resposta três palavras ou  usadas pelo autor. ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Produção de texto: 

 

Retire do texto, quatro ou mais palavras que você mais gostou e construa sua própria poesia . 

Neste texto você vai poder viajar além da sua imaginação. Obs: Lembre- se  do título e que esse 

gênero textual e produzido em versos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://www.todamateria.com.br/


 Resolva os problemas; 

1) Ana tem uma caixa com 45 laranjas e ganhou da sua tia, mais duas caixas com a mesma 

quantidade de laranjas cada. Quantas laranjas Ana tem ao todo? 

 

 

 

2) Paulo tem uma cesta com 180 docinhos e ele terá que dividir em partes iguais para 4 

coleguinhas. Quantos doces cada colega de Paulo irá ganhar? 

 

 

 

3) Patrícia tem e 78 mangas, ela deu para sua amiga 30. Quantas mangas Patricia tem agora? 

 

 

 

Responda as questões abaixo relacionadas ao texto Casimiro de Abreu. 

A) Quais são os tipos de plantas que aparecem no texto? ________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B) Escreva os nomes das frutas que você mais gosta. __________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C) Escreva no espaço abaixo a estrofe que relata como são belos os dias. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Agora é com você: 

A)  Imagine que muitos anos se passaram. Você já estar com 50 anos  e começa a pensar em 

sua infância. Você imagina que vai sentir saudades de alguma coisa? Do que? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B) Se o autor não relatasse a idade no texto a qual ele sentiu saudades, qual seria a idade que 

você daria para ele  a partir do texto que você leu, sobre suas lembranças da  infância? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

   Marque com x a resposta certa: 

A) Em qual período o poeta deu ênfase ao seu texto? 

 

(   ) Em um  horário da madrugada        (   ) Em um horário do  dia     (    ) Em um horário da noite 

 

B) Em que tipo de local o eu poético passou sua infância? 

(   ) Na cidade grande (   ) no interior  (   ) no mar 

 

C) Qual estação do ano é mencionado no texto 

(   ) primavera   (   )  verão    (    ) outono  (   ) inverno 
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Fonte: https://images.app.goo.gl/Y2A3KfAsKA9uBLSm6 
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OBJETIVO DA ATIVIDADE: School Objects 

 

Orientações iniciais para o período de realização das atividades domiciliares  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida 

no caderno. 

ATIVIDADE  

1- Relacione as colunas: 

a. One pen                                    (  ) duas borrachas 

b. Five pencils                               (  ) uma caneta 

c. Four books                                (  ) cinco lápis 

d. Ten notebooks                          (  ) quatro livros  

e. Two erasers                              (  ) dez cadernos  

 

2- What is that? 

Ex: pen – That is a pen – Isso é uma caneta  

a. Pencil = 

b. Book = 

c. Blackboard= 

d. Notebook= 

 

3 – Traduza para o português: 

a. My pen is green 

b. My pencil is yellow 

c. My book is red 

d. My notebook is blue  

 

 

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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FESTA JUNINA E POESIA 

VAMOS RECITAR A POESIA 

DIA DE FESTA!  

Lá no céu estralado,  

Guia um balão. 

Roda pra todo lado, 

Sem cair no chão! 

 

Hoje é dia de festa, 

É São João. 

Motivo de Alegria e Comemoração! 

 

Carmem Lúcia F. Vaz 

 

Atividades 

1- Vamos aproveitar a poesia e usar sua criatividade e confeccionar um balão com dobradura. 
Você poderá utilizar jornal, papel de presente, folha de ofício colorida ou pode colorir uma folha 
de oficio branca e montar o seu balão, veja o exemplo. 
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COMO FAZER: 
 

1 – Você vai precisar de papel reciclado, 
tesoura. 
 
2 – Pegue um pedaço de papel 
quadrado (do tamanho que desejar o 
balão). 
 
3- Segue o link da vídeo aula para ajudar 
na confecção do balão com dobradura 
https://www.youtube.com/watch?v=C

gmBB9y1ASc 

https://www.youtube.com/watch?v=CgmBB9y1ASc
https://www.youtube.com/watch?v=CgmBB9y1ASc


2- DESAFIO 
 

Caso você tenha em sua casa roupas típicas de uma festa junina, se puder, se caracterize como 

se você fosse para uma festa junina, faça um vídeo fazendo a representação da poesia lida e 

envie para mim! 
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ATIVIDADE 01 CAIXINHA DAS SENSAÇÕES:  

A caixa das “sensações” visa trabalhar os sentidos através das sensações que os objetos ali 

dentro colocados despertam nas crianças. Precisaremos de uma caixa de papelão (pode ser de 

sapato) decorada pela própria criança (opcional) e objetos variados como tampinhas, lixas, 

pedaços de pano ou algodão, botões, dentre outros. A caixa deverá ter um furo em cima na forma 

de círculo, onde a criança colocará a mão.  A caixa também deverá ter outra abertura na lateral, 

onde o responsável colocará os objetos um por um, a fim de que as crianças, com a mão possam 

identificar o material. Caso seja possível a criança enxergar o objeto, ela poderá ser vendada pelo 

responsável que estará mediando a brincadeira. 

- Referência Bibliográfica: https://blogeducacaofisica.com.br/12-atividades-na-educacao-infantil/ 
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