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Curso de PLH 2014-2015 

Aos pais das crianças brasileiras: parceria 
para o sucesso 

 
 

Se você está lendo este texto é porque se preocupa com a preservação ou a recuperação da 
língua e da cultura brasileira. Parabéns! Esse primeiro passo — o reconhecimento do valor 
simbólico que é a cultura (literatura, música, arte etc.) nacional — talvez seja o mais 
importante. 

Como propiciar aos filhos um ambiente bilíngue, porém, não tem “receita de bolo”, pois cada 
criança reage de modo diferente a um mesmo estímulo. Portanto cada genitor está livre para 
criar seu próprio método e, se ele não der muito certo, mudar tudo e criar um outro. 

Espero vocês prontos para encarar este complexo e entusiasmante desafio de criar, cultivar e, 
sobretudo, manter sempre atualizado no ambiente familiar uma vida bilíngue e multicultural.  

O trabalho feito em sala de aula, naqueles 120 min. passados aqui no CCBI, terá sua qualidade 
influenciada diretamente pela dedicação que vocês darão em casa, em família, de modo 
dinâmico (mas sem forçar ou impor nada) — e isso significa que haverá “lições de casa” para 
todos! 

Quanto mais natural e fluida for a maneira como a língua portuguesa e a cultura brasileira é 
passada aos filhos, mais rapidamente ela será assimilada e sedimentada pela criança. Um 
exemplo: ao preparar brigadeiros, nomear todos os ingredientes e pedir à criança para ir 
passando-os, na medida em que são necessários: “me passa o leite condensado? E, agora, a 
manteiga...” Pedir para ela ajudar a enrolar o doce e ir cobrindo as bolinhas com o chocolate 
granulado etc.,  etc. O resultado positivo é duplo: saborear o docinho típico das festas de 
aniversário no Brasil e, principalmente, ter feito algo em Português, com significado afetivo 
duradouro. 

A parte mais difícil dessa tarefa é manter a constância ao falar com os filhos numa língua de 
minoria, uma vez que aqui “o resto do mundo” fala Italiano. Pois é... o desafio maior é o de 
não misturar as línguas e não ceder ao que é mais “confortável” (falar Italiano); não temer ser 
“mal educado” com os outros e tampouco ter vergonha de falar Português na frente dos 
amiguinhos do(a) filho(a).  

O fruto de tanto esforço, de tanto “policiamento”, é saber que sua criança, além de ser parte 
biológica de você, aos poucos, está se transformando num pedacinho do Brasil, ao alcance de 
sua mão: alguém que, como você, às vezes sente uma vontade louca de comer pastel e de 
tomar garapa da feira. Alguém que não se emociona como você quando ouve “Debaixo dos 
caracóis dos seus cabelos”, mas que a canta junto e que gosta muito dessa música quando 
vocês a ouvem. 

Por onde começar? Será que é cedo demais para iniciar a falar em Português com meu filho?  
Será que é tarde demais para iniciar a falar em Português com meu filho? As respostas a 
tantas dúvidas como essas podem ser encontradas em sites e blogs sobre bilinguismo, como: 

* http://brasileirinhos.wordpress.com/2013/10/14/estrategias-a-favor-do-portugues-como-
lingua-de-heranca/  

* http://www.brasilemmente.org  
 
* http://sala.org.br/index.php/estante/colunas/portugues-nosso-de-cada-dia/763-todo-
mundo-e-responsavel-pela-heranca-dos-brasileirinhos  
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Com a internet agora há uma ponte direta para quem se interessa por qualquer assunto. 
Quanto a nós, também é possível ouvir música “em direta”; ver vídeos e filmes d’Os 
Trapalhões; cantar junto com a turma da Galinha Pintadinha (verdadeira “febre” no Brasil 
atual); rever, junto com os filhos, episódios d’O Sítio do Pica-Pau Amarelo (e, agora, assistir 
aos desenhos animados com a Emília). Enfim, quem mais procurar, mais vai encontrar 
materiais para mergulhar na cultura nacional. 

A fim de integrar e consolidar a imersão total na língua e, principalmente, na cultura do 
Brasil, é fundamental a participação ativa dos pais e das crianças, também em casa.  

Aconselhamos vivamente que todos da família assistam aos vídeos abaixo elencados, entre 
outros. 

Sejam curiosos! 
Um abraço, 
Profs. Eliana e Jean. 

Roma, setembro de 2014. 
 

VÍDEOS brasileiros disponíveis na internet: 
 
TAL Tv - Televisão América Latina é uma rede de intercâmbio de programação televisiva digital 
com mais de 170 associados espalhados nos 20 países da América Latina, entre eles canais públicos de 
TV, entidades culturais e produtores independentes. Cada associado cede seus conteúdos audiovisuais à 
TAL, que os distribui de forma gratuita. 

Série: EXPRESSO BRASIL  

1) Título do vídeo:O ACRE DE TXAI MACEDO 
http://tal.tv/video/o-acre-de-txai-macedo/  
 

2) Título do vídeo:AS ALAGOAS DE LÊDO IVO 
http://tal.tv/video/as-alagoas-de-ledo-ivo/  
 

3) Título do vídeo:O AMAPÁ DE HERMANO ARAÚJO E VERÔNICA DOS TAMBORES 
http://tal.tv/video/o-amapa-de-hermano-araujo-e-veronica-dos-tambores/  
 

4) Título do vídeo:O AMAZONAS DE MÁRCIO DE SOUZA 
http://tal.tv/video/o-amazonas-de-marcio-de-souza/  
 

5) Título do vídeo:A BAHIA DE DANIELA MERCURY 
http://tal.tv/video/a-bahia-de-daniela-mercury/  
 

6) Título do vídeo:O CEARÁ DE FALCÃO 
http://tal.tv/video/o-ceara-de-falcao/  
 

7) Título do vídeo:O DISTRITO FEDERAL DE JOÃO ALMINO 
http://tal.tv/video/o-distrito-federal-de-joao-almino/  
 

8) Título do vídeo:O ESPÍRITO SANTO DE ELISA LUCINDA 
http://tal.tv/video/o-espirito-santo-de-elisa-lucinda/  
 

9) Título do vídeo:O GOIÁS DE SIRON FRANCO 
http://tal.tv/video/o-goias-de-siron-franco/  
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10) Título do vídeo:O MARANHÃO DE FERREIRA GULLAR 
http://tal.tv/video/o-maranhao-de-ferreira-gullar/  
 

11) Título do vídeo:O MATO GROSSO DE TETÊ ESPÍNDOLA 
http://tal.tv/video/o-mato-grosso-de-tete-espindola/  
 

12) Título do vídeo:O MATO GROSSO DO SUL DE HELENA MEIRELLES 
http://tal.tv/video/o-mato-grosso-do-sul-de-helena-meirelles/  
 

13) Título do vídeo:AS MINAS GERAIS DE ZIRALDO 
http://tal.tv/video/as-minas-gerais-de-ziraldo/  
 

14) Título do vídeo:O PARÁ DE DIRA PAES 
http://tal.tv/video/o-para-de-dira-paes/  
 

15) Título do vídeo:A PARAÍBA DE CHICO CÉSAR 
http://tal.tv/video/a-paraiba-de-chico-cesar/  
 

16) Título do vídeo:O PARANÁ DE LUÍS MELO 
http://tal.tv/video/o-parana-de-luis-melo/  
 

17) Título do vídeo:O PERNAMBUCO DE ANTÔNIO CARLOS NÓBREGA 
http://tal.tv/video/o-pernambuco-de-antonio-carlos-nobrega/  
 

18) Título do vídeo:O PIAUÍ DE NIEDE GUIDON 
http://tal.tv/video/o-piaui-de-niede-guidon/  
 

19) Título do vídeo:O RIO DE JANEIRO DE CARLA CAMURATI 
http://tal.tv/video/o-rio-de-janeiro-de-carla-camurati/  
 

20) Título do vídeo:O RIO GRANDE DO NORTE DE TOM CAJUEIRO 
http://tal.tv/video/o-rio-grande-do-norte-de-tom-cajueiro/  
 

21) Título do vídeo:O RIO GRANDE DO SUL DE JORGE FURTADO 
http://tal.tv/video/o-rio-grande-do-sul-de-jorge-furtado/  
 

22) Título do vídeo:A RONDÔNIA DE MARIA BARCELOS 
http://tal.tv/video/o-rondonia-de-maria-barcelos/  
 

23) Título do vídeo:A RORAIMA DE DAVI YANOMAMI 
http://tal.tv/video/a-roraima-de-davi-yanomami/  
 

24) Título do vídeo: A SANTA CATARINA DE EDLA VAN STEEN 
http://tal.tv/video/a-santa-catarina-de-edla-van-steen/  
 

25) Título do vídeo:A SÃO PAULO DE HAROLDO DE CAMPOS 
http://tal.tv/video/o-sao-paulo-de-haroldo-de-campos/  
 

26) Título do vídeo:O SERGIPE DO DJ DOLORES 
http://tal.tv/video/o-sergipe-do-dj-dolores/  
 

27) Título do vídeo:O TOCANTINS DE GENÉSIO TOCANTINS 
http://tal.tv/video/o-tocantins-de-genesio-tocantins/  

Vídeos acessados em setembro de 2014. 
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Série: OS BRASILEIROS 

Título do vídeo: ÍNDIOS        http://tal.tv/video/indios/  
País: Brasil  Duração: 26:20 min. Diretor: Marcelo Gomes 
Sinopse: O documentário mostra como os índios vivem atualmente no Brasil e como sua cultura influencia o 
cotidiano do povo brasileiro. Entre informações interessantes, o escritor e professor Eduardo Giannetti retrata as 
tradições preservadas dos Yanomami, o modo de ser da aldeia Gavião, a ambigüidade dos Guaranis frente à 
cultura branca e a vida dos Pankararus em favelas de São Paulo. 
 
Título do vídeo: PORTUGUESES           http://tal.tv/video/portugueses/  
País: Brasil  Duração: 27:30 min.   Diretor: Marcelo Gomes 
Sinopse: O documentário exalta as aventuras dos imigrantes portugueses no Brasil desde os tempos da colônia 
até a segunda metade do século XX. Reconta a história através da visão dos lusitanos e destaca suas heranças 
culturais como a língua portuguesa, a religião católica e a arquitetura barroca. 
 
Título do vídeo: AFRICANOS         http://tal.tv/video/africanos/  
País: Brasil  Duração: 26:08 min. Diretor: Marcelo Gomes 
Sinopse: Estima-se que aproximadamente cinco milhões de negros foram trazidos à força da África para o Brasil 
sob a égide de regimes escravocratas. Seu sangue e suas heranças, contudo, contribuíram decisivamente para a 
formação da identidade do povo brasileiro. Com depoimentos de personalidades e historiadores, o documentário 
revela a trajetória da resistência negra no país. Aborda temas como os quilombos, a capoeira e Salvador, e, ainda, 
levanta questões cruciais como o racismo e a presença do negro na política, na mídia e na educação. 
 
Título do vídeo: IMIGRANTES           http://tal.tv/video/imigrantes/  
País: Brasil  Duração: 27:30 min. Diretor: Marcelo Gomes 
Sinopse: Imigrantes de muitas partes do mundo chegaram ao Brasil ao longo dos últimos dois séculos e, ao lado 
de portugueses, negros e índios, contribuíram para a formação do povo brasileiro. Trouxeram suas tradições e 
valores e, aqui, fixaram residência e adaptaram-se à cultura local. Italianos, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, 
libaneses e judeus são os protagonistas deste documentário que mostra a vida e os costumes de suas colônias no 
campo e nas cidades. 
 
Título do vídeo: MESTIÇOS              http://tal.tv/video/mesticos/  
País: Brasil  Duração: 27:30 min. Diretor: Marcelo Gomes 
Sinopse: Dos infinitos cruzamentos entre brancos, índios e negros e seus respectivos descendentes, nasce uma 
população multirracial. É o povo brasileiro, fundamentalmente mestiço. Sua cultura é resultado de um 
sincretismo religioso, culinário e musical, particularmente brasileiro. Entre depoimentos de acadêmicos e a voz 
do povo nas ruas, o documentário retrata os valores dessa miscigenação, as divindades da umbanda, o gosto pela 
feijoada e o ritmo do samba. 
 
Brasileiros no Mundo - Língua Portuguesa no mundo 
http://www.youtube.com/watch?v=wii6PDbaLjU  
O programa aborda a importância da Língua Portuguesa no mundo, o desafio dos emigrantes em manter contato 
com o idioma e mostra ainda como os brasileiros ajudam a difundir o português lá fora. O programa foi ao ar em 
2010. 
 
Outros vídeos de grande interesse para exercitar o Português: 

Português - Aula 01 - Ensino Fundamental 
https://www.youtube.com/watch?v=BEkGe9xgQnM  
Esta é a aula inicial de português do ensino fundamental. Você poderá namorar a Língua Portuguesa e conhecê-
la melhor. Saberá a importância de reconhecer que a nossa língua é viva, não está parada e acompanha o tempo.  
O “Novo Telecurso” é uma parceria bem-sucedida entre Fundação Roberto Marinho, Federação das Indústrias  
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do Estado de São Paulo (FIESP), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da 
Indústria (SESI) e outras instituições. 
 
Português - Aula 02 - Ensino Fundamental   https://www.youtube.com/watch?v=Fmxi_9qwzRI  
Você irá conhecer Machado, o personagem-escritor que acompanhará você. Verá diferenças entre a língua falada 
e a escrita e os modos de se expressar usando a linguagem coloquial e a linguagem formal. 
 
Aula 05 - A América Portuguesa: o nascimento do Brasil (História - Ensino fundamental) 
https://www.youtube.com/watch?v=SSFcr4zyPyc 
Acompanhe mais uma teleaula de História (ENSINO FUNDAMENTAL). 
Você vai ver nesta teleaula como foi o início da colonização do Brasil e por que os portugueses escolheram a 
cana-de-açúcar para colonizar seu território na América. 
Programa de educação mantido pela Fundação Roberto Marinho e pelo sistema FIESP, SESI/SP, SENAI/SP e 
IRS. 
 
Palavra Cantada. Vem dançar com a gente. "COMPLETO" (2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=ulPiPYwEPJM  
 
Os Saltimbancos (completo) 
https://www.youtube.com/watch?v=VpNTAMQqz4E  
Os Saltimbancos é um musical infantil com letras de Sergio Bardotti e música de Luis Enríquez 
Bacalov, com versão em português e músicas adicionais de Chico Buarque lançado em 1977, com 
participações de Nara Leão etc. 
 
Sítio do Pica-pau Amarelo - Série Animada (Coletânea 1 | DVD 2014) 1h00'23. 
https://www.youtube.com/watch?v=WPVf1K5pBMY  
Parte 1 da Coletânea de episódios do Sítio do Picapau Amarelo (série animada). Contém 
episódios de 1 a 7 da Primeira Temporada do desenho. 
 
Sítio do Pica-pau Amarelo - Série Animada (Coletânea 2 | DVD 2014) 1h00'31. 
https://www.youtube.com/watch?v=OwcUglChym0  
 
Sítio do Pica-pau Amarelo - Série Animada (Coletânea 3 | DVD 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=g6NRIH8XCYw  
 
Sítio do Pica-pau Amarelo - Série Animada (Coletânea 4 | DVD 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=cQatQeoFlNQ  
Parte 4 da Coletânea de episódios do Sítio do Picapau Amarelo (série animada). Contém 
episódios de 20 a 26 da Primeira Temporada do desenho. 
 
Sítio do Pica-pau Amarelo - Série Animada (Coletânea 5 | DVD 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=wlc8UMX7Qn8  
Parte 5 da Coletânea de episódios do Sítio do Picapau Amarelo (série animada), 2ª 
Temporada.  
 
Sítio do Pica-pau Amarelo Série Animada (Coletânea 6 | DVD 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=jzxr6hMvcP4  
 
Sítio do Pica-pau Amarelo Série Animada (Coletânea 7 | DVD 2014) 50'27 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=2tlBw82jSUY  
 
Galinha Pintadinha 4  35’41 min. 
http://vimeo.com/101857787  
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[Foram entregues às crianças uma pasta com 20 folhas de plástico para elas arquivarem seus 
trabalhinhos. Foi entregue uma folha auto-adesiva, tamanho A4, para a criança desenhar seu 
autorretrato e grudá-lo na capa da pasta. 
 
Na primeira aula pedi aos alunos para lerem o texto da música “Aquarela do Brasil” e depois 
mostramos o vídeo dessa música com o retroprojetor; isso foi recebido com muito entusiasmo. 

Depois, fizemos uma atividade manual: construímos um chocalhinho com pote de iogurte e 
pedrinhas; cada criança decorou seu chocalhinho com fitas adesivas coloridas. 
O professor Jean ensinou como tocar este instrumento e falou um pouco sobre a história do 
samba, tipo de música no qual o chocalhinho é muito utilizado. 
A lição de casa foi a redação da historinha ilustrada por Eva Furnari, que me serviu para 
avaliar/mensurar o grau de conhecimento de língua portuguesa de cada aluno.] 
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Aquarela do Brasil - Ary Barroso (1939) 
Filme*: https://www.youtube.com/watch?v=_JvUgDz4eOg 

Com Francisco Alves: https://www.youtube.com/watch?v=H-y8TS7jbpY 

Brasil! 

Meu Brasil brasileiro 

Meu mulato inzoneiro (malandro, enganador) 

Vou cantar-te nos meus versos 

O Brasil, samba que dá 

Bamboleio, que faz gingar (requebrar-se) 

O Brasil do meu amor 

Terra de Nosso Senhor... 

Brasil! Brasil! 

Pra mim... pra mim!  
“Mestiço” (1934), Cândido Portinari, pintor paulista. 

 
“Congado” (1835), quadro de J. M. Rugendas, pintor alemão. 

Oh, abre a cortina do passado 

Tira a mãe preta do cerrado  

Bota o rei congo no congado 

Brasil! Brasil! 

Deixa cantar de novo o trovador 

A merencória à luz da lua (melancólica) 

Toda canção do meu amor 

Quero ver essa dona caminhando 

Pelos salões arrastando 

O seu vestido rendado... 

Brasil! Brasil!  Pra mim... pra mim 

Brasil, 

Terra boa e gostosa 

Da morena sestrosa (esperta, sagaz) 

De olhar indiscreto 

O Brasil, verde que dá 

Para o mundo se admirar 

O Brasil, do meu amor 

Terra de Nosso Senhor... 

Brasil! Brasil! Pra mim... pra mim... 

 
“Cartão postal” (1928), da pintora paulista Tarsila do 
Amaral 



      

 - 11 -

Português como Língua de Herança 
Prof. Eliana Miura 

 

Oh esse coqueiro que dá coco, 

Onde eu amarro a minha rede 

Nas noites claras de luar 

Oh, oi essas fontes murmurantes 

Onde eu mato a minha sede 

E onde a lua vem brincar. 

Oi... esse Brasil lindo e trigueiro  
(da cor do trigo maduro; moreno) 

É o meu Brasil brasileiro 

Terra de samba e pandeiro... 

Brasil! Brasil! 

Pra mim... pra mim... 

 
“Baile popular” (1972), Di Cavalcanti, pintor carioca. 

* Assistir Alô Amigos Online (41'55 min.): https://www.youtube.com/watch?v=_JvUgDz4eOg 

Sinopse: A turma da Disney está reunida na América do Sul. Apresentando Zé Carioca, Pedro, Pato 

Donald e Pateta em espetaculares aventuras. Pato Donald é um turista americano que embarca numa 

incrível viagem pelos Andes. Pedro é um aviãozinho que voa pelo Chile e enfrenta uma terrível 

tempestade. Em Buenos Aires, Pateta aprende a montar cavalos e também danças típicas argentinas. 

Recheado de coloridas cenas de Carnaval e músicas como “Aquarela do Brasil” (que aparece no 34° 

minuto do filme), Pato Donald conhece os pontos turísticos do Rio de Janeiro e aprende a sambar. O 

6ª longa-metragem Disney, ALÔ AMIGOS, recebeu indicação ao Oscar de melhor música em 1943. 

"Aquarela do Brasil" é uma das mais populares canções brasileiras de todos os tempos, escrita 

pelo compositor mineiro Ary de Resende Barroso (Ubá – MG, 1903 — Rio de Janeiro, 1964). 

O sucesso dessa música só veio após sua inclusão no filme de animação “Saludos Amigos”, 

lançado em 1942 pelos Estúdios Disney.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquarela_do_Brasil  

                                                                                                                                                        30/9/2014 

 

Vamos usar as mãos e a criatividade! 

Batucar com copinho de iogurte (ou com copinho de café): 

 

O que você achou desta atividade?  Pretende continuar “batucando” em casa? 
 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
 

[Através de “Aquarela do Brasil” os professores fizeram perguntas para saber o que e o quanto 
as crianças conhecem de Geografia e História do país e ficamos felizmente impressionados com as 
respostas. Ninguém, porém, já tinha ouvido falar nos pintores das imagens escolhidas.] 
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PLH — CCBI outubro de 2014 

RIO (direção: Carlos Saldanha, 2011) — trilha sonora 

 

1. Favo de Mel – Carlinhos Brown etc. 
http://letras.mus.br/the-rio-singers/1925220/  
 
E aí, meu Rio! 
 

Vou levando a alegria, junto carrego o amor 
Dia de festa, salve a floresta 
Hoje tem baile onde for 
Hoje o dia está lindo, o som já nos despertou 
Quando o amigo, alto cantou,  
toda a floresta acordou. 
 

Dentro de mim a esperança,  
quero aprender a voar 
Esse é meu sonho, desde criança 
Venha comigo, levanta! 
é hora de encontrar o céu 
A gente se ama, a vida é um favo de mel! 
 

Levanta, é hora  
de encontrar encontrar o céu 
A gente se ama,  
a vida é um favo de mel! 
 

All the birds of a feather 
Do what they love most of all 
Moon and the stars, sun and guitars 

 
Loving our life in the jungle 
Everything's wild and free 
Never alone, 'cause this is our home 
Magic can happen for real, in Rio 
All by itself (by itself!) 
You can't see it coming 
You can't find it anywhere else 
 
I'm a capoeira kinga kinga kinga kinga 
Birds like me, 'cause I'm a hot winga  
(There's your hota winga) 
 
Here everybody loves samba  
(I like the samba) 

Rhythm you feel in your heart  
(I'm the samba master) 

Beauty and love, what more could you want? 
Everything can be for real, in Rio 
Here's something else  
(Something else!) 
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That's why we love Carnival 
 

E aí meu Rio! 

You just feel it happening 
You won't find it anywhere else... 

2. Let Me Take You To Rio – Ester Dean 

Let me take you to Rio, Rio 
Fly on the ocean like an eagle, eagle 
then we can chill in my gazebo, gazebo 
Oh, oh, oh, oh - nah, nah, nah 
(Chorus: 2x) 
 
Veja como é rico o nosso riso 
O sol é feliz de saber rir também 
àgua verde rindo, mares vindo 
Tudo é samba, e o samba vem 
 sambar meu bem! 
 
Para ter um amor e um pouquinho de Rio 
Onde a paixão é o riso de alguém 
Vou te dar calor e um carinho de ritmo 
Todo meu amor por natureza vem, vem 
 

Let me take you to Rio, Rio 
Fly on the ocean like an eagle, eagle 
Then we can chill in my gazebo, gazebo 
Oh, oh, oh, oh - nah, nah, nah  (Chorus: 2x) 
 
É tanta beleza a se perder de vista 
Cidade floresta, meu cantinho quintal 
Faz 40 graus para esquentar a vida 
Faz uma batida pra ficar legal 
Todo dia é dia de beijar o sol 
Samba na batida projetos e rimas 
Não tem fantasia tudo é carnaval 
 
Let me take you to Rio, Rio 
Fly on the ocean like an eagle, eagle 
then we can chill in my gazebo, gazebo 
Oh, oh, oh, oh - nah, nah, nah    (Chorus: 2x) 

 
3. MAS QUE NADA (Jorge Ben Jor) 
 

Ô, ô, ô, ô, ô, ariá, aiô 
Obá, obá, obá 
Ô, ô, ô, ô, ô, ariá, aiô 
Obá, obá, obá 

Mas que nada, 
sai da minha frente 
Que eu quero passar 
Pois o samba está animado 
E o que eu quero é sambar 
 
Este samba 
Que é misto de maracatu 
É samba de preto velho 
Samba de preto tutu 

 
Mas que nada  
um samba como este, tão legal, 
Você não vai querer 
Que eu chegue no final 
 
Ô, ô, ô, ô, ô, ariá, aiô 
Obá, obá, obá 
Ô, ô, ô, ô, ô, ariá, aiô 
Obá, obá, obá 
 
Refrão 

 
4. Hot Wings (I Want to party) 
                                                          I                                                                                              II 

Pedro: Party in the Ipanema, baby!  

Nico: I want to party  
I want to samba  
I want to party;  I want to samba  
 

I want to party  
And live my life (Pedro: Live my life)  
I want to party (party)  
And fly! 
 

Hi, I want to fly, fly just like a bird  
(But you are a bird!)  
Oh yeah, you're right,  
So let me fly just like a rocket, then (ok)  
 

Fly so high where I need to come down for oxygen  
Cause once we start it, baby, ain't no ain't no stopping 
then  
 

‘Cause I just want to live my life, and party  
All I want is to be free, and rock my body  
Ain't nowhere around the world  
that I want to live my life  
In Rio  
Cause in Rio      In Rio, I realize  

I want to party (party)  
I want to samba (party)    I want to party (party)  And 
fly  
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[Pedro:] I'm that samba, samba  
Master, master, master    Master, master  
 

Who shouts out?  
I'm a get your blaster, blaster,  
Blaster, blaster, blaster  
 

You dance fast,  
But I dance faster, faster, faster  
Faster, faster  
You're too slow  
You need to catch up  

 

[Both:] You can dance, and dance, but I...  

ritornello 
 

[Instrumental Break]  
 

[Blu caws] Hey, hey, hey, hey, hey, hey  
 

[Jewel:] Laya [x4]  
 

[Blu caws] Hey, hey, hey, hey, hey, hey  
 

 
5. GAROTA DE IPANEMA (1962) – Vinicius de Moraes (RJ, 1913 - 1980) 
 

Olha que coisa mais linda,  

mais  cheia de graça 

É ela menina que vem e que passa 

Num doce balanço, a caminho do mar 

Moça do corpo dourado, do sol de 

Ipanema 

O seu balançado é mais que um poema 

É a coisa mais linda que eu já vi passar 

Ah, por que estou tão sozinho? 

 
Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha... 

Ah, se ela soubesse que quando ela passa 

O mundo inteirinho se enche de graça 

E fica mais lindo por causa do amor 

 

 

6. ARARINHA –Carlinhos Brown 

 

Ela pula, ela sabe a bula 

Ela samba, ela canta, 

Ela anda na ponta dos pés 

Ela é minha cara, ela e jóia rara 

Ela é linda,  

ararinha, é o meu amor 

Vou batendo asas na alma, quando vou 

E vejo o Cristo aos meus pés, Redentor 

Ela é minha, ela sabe a gíria 

Ela gira, ela ginga, é como uma flor 

Ela brinca, ela sai na brisa, ela anima 

Ararinha é o meu amor 

O sol a esquentar a pena, na canção 

O chão só quer achar o céu na vida 

Só com ela eu sou, ela é meu amor 

Fly love 
 

7. TELLING THE WORLD - Jemaine Clement 

                                                          I                                                                                              II 

I was striking suave, ambitious 
Feet to beak, so birdylicious 
Now I'm vial, I am villain, and vicious,  
oh and malicious! 
 

I was tall, a TV show, women too 
I was just whole, over 1 foot 2 
Then the got a pretty parakeet to fill my shoes 
That's why I am so evil why I do what I do 
 

                                                          III                                                                                                 IV 
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He was superstar 
So young and vital 
He nasty 
A South-American Idol 
He's a suspicious bird 
Who sad that about me? 
A very vicious bird! 
I'll have you rotisseried 
I was the king of telling novellas 
The envy of all the other fellows 
Then I was pushed out for a Pretty Polly parakeet 
from Paraguay they called Patricious 
(Common Paraguayan name) 
He's a nasty bird 
I'm insidious 
He's nasty 
Oh I'm hideous 
He was ___ 
I'm a cockatoo 
An obscene bird 
Yeah that word's true 
I'm a feathery freak 
With a beak 
 

A bird murderer 
You think you're better than me  
I never heard of ya 
I'm evil 
I fill your cheese ball with weavils 
I poop on people 
And I blame on the seagulls 
— It was him.He's a nasty bird 
I'm invincible 
He's nasty 
I'm unminceable 
I'm unwashable 
Unrinceaple 
Like an abandoned school 
I have no principal 
All of you Brazilian birds 
All 18 million birds 
I'll tell you what I'm going to do 
I'm going to make you 
—  Shut up now, shut up! It's just me 
— I will make you ugly too 
Ha ha ha 
Did you hear how dramatic that was 
With the end... 

 

8. Funky monkey   
 

Fiu, fiu, fiu 
 
Everybody gather round 
when you dance going down 
(— Rock!) 
 
Funky monkey oh yeah! 
Funky monkey oh yeah!  
(— What you're doing?) 
Monkey Funky oh yeah!  (2 x) 
 
And you know who you know 
You can do it 
Yeah, go on! 
 
Move your body to the beat 
Feeling your monkey body 
move your funky feet. 
(— And you like it ‘cause it feels  
so good to go!) 
 
Funky monkey oh yeah! (2x) 
 

Todo mundo tá dançando  
o funky do macaquinho 
Você dá um assovio e balança o rabinho 
Fiu, fiu, fiu-fiu-fiu... 
 
Como banana e biscoito 
e engulo caroço até me engasgar 
Faço minhas macacadas,  
rolou batucada 
e eu vou me acabar 
Bolsa, brilhante, relógio... não marque bobeira 
que eu pego pra mim! 
Vamos plantar bananeira, 
jogar capoeira cantando assim. 
 
Monkey Funky oh yeah!  (2 x) 
 
And you know who you know 
You can do it!  Yeah, go on! 
Move your body all around... 
I got you stuck on something sticky  
on the ground! 
(— And you like it ‘cause it smells so good to go) 
Funky monkey oh yeah!  
Todo mundo tá dançando... 
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9. BALANÇO CARIOCA — Mikael Mutti 
 

Alô meu Rio de Janeiro! 
Samba, que eu toco samba de swing brasileiro 
maravilhoso, é meu Rio de Janeiro! 
Eu vou te ensinar como a minha banda toca o 
balanço carioca, 
quer ver? 
Vai lá, que do meu Rio eu quero  
só felicidade 
 
Chegou meu samba,  
agora é hora da verdade 
Quero levar swing para  
o mundo inteiro 
 
Alô meu Rio de Janeiro! 
Oh... oh... samba 
Oh... oh... balança... Oh... oh...  
Olha o swing do balanço carioca! 

 
Oh... oh... samba 
Oh... oh... balança... Oh... oh...  
E aí, meu Rio? 
Alô meu Rio de Janeiro! 
Oh... oh... samba 
Oh... oh... balança... Oh... oh...  
Ah, moleque! 
Alô meu Rio! 
Salve, salve meu Rio de Janeiro! 
Vou no balanço carioca, quero ver! 
Oh... oh... samba 
Oh... oh... balança... Oh... oh...  
Só no balanço Oh... oh... samba 
Quero ver! 
Oh... oh... balança... Oh... oh...  
Oh... oh... samba 
Pediu, galera, parou! 

 
10. SAPO  CAI* — Carlinhos Brown, Mikael Mutti e Sérgio Mendes 
 

Já passou meia-hora 
Coração fica aqui (Fica aqui!) 
Tá chegando a hora 
Quem não samba, não chora 
Não deixe o sapo cair! 
 
Tem no chão as estrelas 
Pois o sol quer subir (Quer subir!) 
A poeira se espalha 
O meu samba batalha 
Quando o povo sorri 
 
Hoje eu sou seu amor 
E não tem despedida, 

Pois o samba tá quente, 
Venha com a gente, minha querida! 
 
Mestre-sala ensinou 
Que sambar nos dá vida 
Pois cantar a natureza 
Traz a beleza 
Para a avenida... 
 
Piuí, Piuí, Piuí, Piuí, Piuí, Piuí 
Balança a cadeira mulata, não deixe o sapo cair 
Piuí, Piuí, Piuí, Piuí, Piuí, Piuí 
Balança a cadeira mulata,  
não deixe o sapo cair! 

 

*Sambódromo da Marquês de Sapucaí 
A “Passarela Professor Darcy Ribeiro”, popularmente conhecida como Sambódromo,foi projetado pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer e inaugurada em 1984. É no Sambódromo que  há a exibição do tradicional espetáculo do 
desfile das escolas de samba. Ele se localiza na Avenida Marquês de Sapucaí, nos bairros Centro e Cidade Nova, 
no município do Rio de Janeiro. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samb%C3%B3dromo_da_Marqu%C3%AAs_de_Sapuca%C3%AD  
 

11. SAMBA DE ORLY — Bebel  -  Gilberto [Chico Buarque / Toquinho / Vinícius de Moraes] 
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Vai, meu irmão, pega esse avião 

Você tem razão de correr assim 

 

Pede perdão pela duração dessa temporada 

Mas não diga nada que me viu chorando 

E pros da pesada diz que vou levando 

 

Vê como é que anda aquela vida à toa 

E se puder me manda uma notícia boa. 

Desse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro 

Antes que um aventureiro lance mão. 

 

Pede perdão pela omissão um tanto forçada 

Mas não diga nada que me viu chorando 

E pros da pesada diz que vou levando 

Vê como é que anda aquela vida à toa 

Se puder me manda uma notícia boa! 

 

12. FORRÓ DA FRUTA — Carlinhos Brown e Mikael Mutti 
http://www.youtube.com/watch?v=SKn12GT_nUo 
 

Manga, banana, araçá e jaca 

água de coco, vara(?) de banhar 

eu te achei foi no caminho da feira 

Êta menina como cheira  

a flor de maracujá! 

Beijinho de cana com sabor de uva 

Caju, capim, mandacaru, cajá...Dançar 
forró contigo a noite inteira 

subir e descer ladeira 

faz o corpo balançar. aiá... aiá... eh, oh... 

 
Trilha sonora do filme RIO, 2011: 
 
Título Compositor(es) Intérpretes e duração 

1."Favo de Mel" Carlinhos Brown, Seidah Garrett, Mikael 
Mutti, John Powell, Sérgio Mendes 

Will.i.am, Jesse Eisenberg, Jamie 
Foxx, George Lopez, Anne 
Hathaway e The Rio Singers     3:48 

2. "Let Me Take You to Rio" 
(Blu' Arrival) 

Ester Dean, Carlinhos Brown, Mikael 
Mutti 

Carlinhos Brown e Ester Dean    
1:54 

3. "Mas Que Nada" (Versão Rio 
2011) 

Jorge Ben Sérgio Mendes   2:44 

4. "Hot Wings" (I Wanna Party) William Adams will.i.am, Jamie Foxx e Anne 
Hathaway   2:17 

5. "Pretty Bird"   Mike Reiss, Jemaine Clement, John 
Powell, Yoni Brenner 

Jemaine Clement     2:04 

6. "Ararinha"   Siedah Garrett, Carlinhos Brown Carlinhos Brown    2:39 

7. "Telling the World"   Taio Cruz, Alan Kasirye Taio Cruz    3:33 

8. "Funky Monkey"   Siedah Garrett, Carlinhos Brown, Mikael 
Mutti 

Siedah Garrett, Carlinhos Brown, 
Davi Vieira e Mikael Mutti    2:24 

9. "Take You to Rio"   Ester Dean, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik 
Hermansen (versão: Alex Góes) 

Ivete Sangalo          3:26 

10. "Balanço Carioca"   Mikael Mutti Mikael Mutti      3:02 

11. "Sapo Cai"   Carlinhos Brown, Mikael Mutti, Sérgio 
Mendes 

Carlinhos Brown e Mikael Mutti   
2:47 

12. "Samba de Orly"   Toquinho, Chico Buarque Bebel Gilberto    2:50 
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13. "Valsa Carioca"   Sérgio Mendes Sérgio Mendes    2:36 

14. "Copacabana Dreams" John Powell, Sérgio Mendes Sérgio Mendes    2:20 

15. "Forró da fruta "   Carlinhos Brown e Mikael Mutti Carlinhos Brown e Mikael Mutti 

 
Nome do aluno:  .......................................................................................................   10/10/2014. 
 
 
 
[Foram escolhidas, para esta atividade, algumas letras (em Português) de música do filme “Rio”, 
de Carlos Saldanha. As crianças fizeram leitura e trabalhamos com a compreensão do texto e 
vocabulário. Em homenagem ao Dia da Criança, na segunda-feira, 13/10/2014, houve duas 
exibições desse filme na sala de cinema do Centro Cultural Brasil Itália, uma às 17h00 e outra às 
19h00. 
Conversamos também sobre a natureza do Brasil, as árvores e os animais da floresta Amazônica, o 
Pantanal etc. em contraste com as “cidades grandes”, metrópoles como as do Sudeste.] 
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CCBI – Curso de PLH 2014-2015 

MINHA ÁRVORE GENEALÓGICA: meus antepassados 
 

Com a ajuda de sua mãe e de seu pai, preencha cada ramo desta árvore genelógica 
(uma espécie de gráfico que representa a ascendência e a origem de cada um de nós) 
com os nomes de seus familiares e a cidade onde eles nasceram. 
 

 
Fonte da imagem: http://www.smartkids.com.br/uploads/imagens/passatempos/arvore.gif 
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E agora me responda: 

1. Qual é o seu nome e seu sobrenome? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

2. Qual é o seu parente preferido? Por que? 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ . 

 
3. Na Itália, qual é o seu prato preferido ? E quem é que geralmente o cozinha para você? 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ . 

 
4. No Brasil, qual é a sua comida preferida ? E quem é que geralmente a cozinha para 
você? 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ . 

 
5. Em sua família, com quem você mais fala em Português? E, geralmente, sobre o quê? 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ . 

 
6. Em sua família, para quem você mais escreve em Português? E, geralmente, sobre o quê? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... . 

 

 

O que é o que é?  
Quem é filho do meu pai e da minha mãe, mas não é meu irmão? 

Resposta: ................... .  
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Agora ouça estas canções, que falam sobre família e veja os vídeos também: 
 

 

 
Palavra Cantada — Eu  
 http://www.youtube.com/watch?v=2cqcWHs7a_E&feature=related  

 

Perguntei pra minha mãe: "Mãe, onde é que ocê nasceu?"    [ocê = você, no falar popular] 

Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba                   [capital do estado do Paraná] 

Mas que sua mãe, que é minha avó, 

Era filha de um gaúcho que gostava de churrasco        [gaúcho = quem nasce no Rio Grande do Sul - RS] 

E andava de bombacha e trabalhava no rancho             [bombacha = calças típicas; rancho = casa de campo] 

E um dia bem cedinho foi caçar atrás do morro            [ morro = colina] 

Quando ouviu alguém gritando: "Socorro, socorro!" 

Era uma voz de mulher... 

Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, 

Foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. 

E chegando no ranchinho, já entrou de supetão                [movimento rápido e inesperado] 

Derrubando tudo em volta, com o seu facão na mão        [facão = aumentativo de "faca"] 

Para o alívio da donzela, que apontava estupefata, 

Para o saco de batata, onde havia uma BARATA. 

E ele então se apaixonou... 

E marcaram casamento com churrasco e chimarrão        [espécie de chá, com erva mate] 

E tiveram seus três filhos: minha avó e seus irmãos. 

E eu fico imaginando, fico mesmo intrigado             [desconfiado, suspeitoso] 

Se não fosse uma barata ninguém teria gritado 

Meu bisavô nada ouviria e seguiria na caçada 

Eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe, não teria nada! 

Nem sequer existiria. 
 

Perguntei para o meu pai: "Pai, onde é que ocê nasceu?" 

Ele então me respondeu que nasceu lá em Recife             [capital do estado de Pernambuco, PE] 

Mas seu pai, que é o meu avô, 

Era filho de um baiano que viajava no sertão 

E vendia coisas como roupa, panela e sabão 

E que um dia foi caçado pelo bando do Lampião   > http://pt.wikipedia.org/wiki/Virgulino_Ferreira_da_Silva 

Que achava que ele era da polícia, um espião, 

E se fez a confusão 
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E amarraram ele num pau, pra matar depois do almoço    [amarrar = legare; pau = neste caso, um poste] 

E ele então, desesperado, gritava: "Socorro!" 

E uma moça apareceu, bem no último instante 

E gritou pra aquele bando: "Esse rapaz é COMERCIANTE!" 

E com muita habilidade ela desfez a confusão 

E ele então deu-lhe um presente, um vestido de algodão. 

E ela então se apaixonou. 

Se aquela moça esperta não tivesse ali passado 

Ou se não se apaixonasse por aquele condenado 

Eu não teria bisavô, nem bisavó, nem avô, nem avó, nem pai pra casar com a minha mãe 

Então eu não contaria essa história familiar 

Pois eu nem existiria pra poder cantar 

Nem pra tocar violão...  

 

O grupo Palavra Cantada existe desde 1994, quando os músicos Sandra Peres e Paulo Tatit 
começaram a criar novas canções, com qualidade e respeito à inteligência e à sensibilidade da 
criança. Em maio de 2014, a Palavra Cantada fez seu primeiro show fora do Brasil, para brasileirinhos 
dos EUA (Estados Unidos), em Nova Iorque.          Para saber mais: http://palavracantada.com.br  

 

 

 Vovô - Palavra Cantada 
http://letras.mus.br/palavra-cantada/887898/ 
No Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Z31FSL_BqeU#t=88  

 

Quando eu vejo meu vovô 

Que é pai do meu papai 

Penso que há um tempo atrás 

Ele era o que eu sou 

Agora sou criança 

E o vovô também já foi 

A vida é uma balança 

Ontem, hoje e depois 

Amanhã talvez quem sabe 

Eu serei um outro avô 

E o filho do meu filho 

Será o que hoje eu sou 

Ontem, hoje e depois 

Amanhã talvez quem sabe 

Eu serei um outro avô 

E o filho do meu filho 

Será o que hoje eu sou 

Ontem, hoje e depois (3 x) 

 
 

 

Data:  17 / 10 /2014. 
Desenhe você, com a sua família. 
 
Nome do(a) aluno(a): ................................................................................................ 
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CCBI – PLH 2014-2015 

Nome do(a) aluno(a): ........................................................................................ 
 

 

CAMA DE GATO 
Cama de gato é uma brincadeira infantil em que se constrói as mais variadas 
formas e figuras com um barbante presos às mãos.  

O objetivo da brincadeira é conseguir passar o barbante na mão de outra pessoa, mudando a 
forma, mas sempre recuperando sua forma de "X". A medida ideal do barbante (melhor se 
feito com poliéster ou um misto algodão e poliéster) é de 150 cm  a  155 cm, na grossura de 
uns 3 ou 4 mm. 

Vejam o exemplo que fizemos em sala de aula: Vassoura de Bruxa. 
 

 
 
http://delas.ig.com.br/filhos/brincadeiras/barbante-cama-de-gato/4e42fcd13cb3176863000030.html 
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Em casa, aprenda a fazer outras figuras com o barbante: 
 
Vinícius, de SP, faz figura da ESTRELA; Ângela, SP, faz PÉ DE PATO; Laís e Ângela, 
SP, fazem CAMA DE GATO: 
 http://mapadobrincar.folha.com.br/galerias/videos.shtml  
 
 
Open the Gate string figure - step by step EASY! (2'59 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=11omMUvluwQ  
 
How to do Jacobs Ladder, Step by Step, with string 
https://www.youtube.com/watch?v=oXV1rX-PvR0  
 
Como brincar de cama de gato? - Educar para crescer  (1’34 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=WPG3bHakrxg  
 

 
 
[Em homenagem à semana do Dia da Criança, na parte inferior da estante de vidro da sala de 
espera do CCBI foi feita uma exposição de brinquedos infantis: boneca de pano preta, com 
trancinhas; boneca Emília; pião; panelinhas; bolinhas de gude; peteca etc. 
Em sala de aula conversamos sobre como se brinca no Brasil e na Itália: pega-pega, esconde-
esconde; amarelinha; queima etc.  Depois, ensinamos algumas figuras com barbantes às crianças. 
Os avós de dois alunos trouxeram do Brasil 10 exemplares de palavras-cruzadas “Picolé”, da 
Coquetel, e os deram de presente aos alunos. Todos fizeram pelo menos 2 cruzadinhas em sala de 
aula.] 
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CCBI – PLH 2014-2015 

Mapa do Brasil 

 
 
População: estimada em 202 milhões, para 2014 (no último CENSO, em 2010: 190.755.799 habitantes) 

Área: 8.515.767,049 Km2 (IBGE)                            Litoral, banhado pelo oceano Atlântico: 7.491 Km. 
 
  1. AC – Acre [Rio Branco] 

  2. AL – Alagoas [Maceió] 

  3. AM – Amazonas [Manaus] 

  4. AP – Amapá [Macapá] 

  5. BA – Bahia [Salvador] 

  6. CE – Ceará [Fortaleza] 

27  DF – Distrito Federal [Brasília  (inaugurada  em  
                21/04/1960, no governo de Juscelino Kubtschek)] 

  7. ES – Espírito Santo [Vitória] 

  8. GO – Goiás [Goiânia] 

  9. MA – Maranhão [São Luís] 

10. MG – Minas Gerais [Belo Horizonte (Belô)] 

11. MS - Mato Grosso do Sul [Campo Grande] 

12. MT – Mato Grosso [Cuiabá] 

13. PA – Pará [Belém] 

14. PB – Paraíba [João Pessoa] 

15. PE – Pernambuco [Recife] 

16. PI – Piauí [Teresina] 

17. PR – Paraná [Curitiba] 

18. RJ – Rio de Janeiro [Rio de Janeiro] 

19. RN – Rio Grande do Norte [Natal] 

20. RO – Rondônia [Porto Velho] 

21. RR – Roraima [Boa Vista] 

22. RS – Rio Grande do Sul [Porto Alegre] 

23. SC – Santa Catarina [Florianópolis (Floripa)] 

24. SE – Sergipe [Aracaju] 

25. SP – São Paulo [São Paulo (Sampa)] 

26. TO – Tocantins [Palmas] 
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O que é o que é? 

Quais as capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro ? 
Resposta:  Natal, Belém e Salvador. 
 
 

 

RIO DE JANEIRO 

“Cidade maravilhosa 
Cheia de encantos mil, 
Cidade maravilhosa, 
Coração do meu Brasil!” 

(1934, canção composta por Antônio André de Sá Filho) 

Em 1763, o Rio de Janeiro se tornou sede do Vice-reino do 
Brasil e a capital da colônia. Isso durou até 21/4/1960, 
quando foi inaugurada Brasília, a atual capital brasileira. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_da_cidade_do_Rio_de_Janeiro  
 

O estado do RJ hoje tem uma pulação estimada em 16.500 habitantes.  
 
Vamos assistir ao vídeo do filme “BRASIL ANIMADO” 

*Brasil Animado - parte 01 – Introdução (4'16 min.) 

http://www.youtube.com/watch?v=inT1nj3RfV0 
 

Brasil Animado - parte 02 - Rio De Janeiro (8'36 min.) 

http://www.youtube.com/watch?v=zjCawglcXbY 
 

Globo reporter- As vozes e as cores da Amazonia. 
https://www.youtube.com/watch?v=vyPJc370qIU  
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[E-mail de 20/10/2014  – A todos 
Estados brasileiros e visita guiada ao Palácio Pamphilj 
 

Queridos pais, nos últimos minutos da visita guiada ao Palácio Pamphilj (que acabou passando dos 40 
minutos previstos) todas as crianças fizeram desenhos ou inspirados nos afrescos da sala Cortona ou 
inspirados na praça Navona. Eles serão postados na página Facebook do CCBI, assim como algumas 
fotos que, gentilmente, o professor Jean fez das crianças enquanto desenhavam. 
Mas isso será feito a partir da última semana de outubro porque nesta semana teremos o exame do 
Celpe-Bras e a diretora está concentrada nesta atividade. 
Quero agradecer a presença do pai de Nicola e da mãe de Leonardo que acompanhou a turma à visita 
ao palácio. 
Perguntei aos aluninhos se todos brincaram de “Cama de gato” com os pais ou familiares, no fim de 
semana. Alguns me responderam que sim, outros que não. Lembro a todos que enviei um e-mail com 
links que ensinam a fazer figuras e a brincar com um cordão. 

Recolhi a folha com a REDAÇÃO sobre a Bruxinha, de Eva Furnari, que lição de casa da primeira aula, 
mas ainda faltam os textos de Glauber (precisa só completar); de Erico; de Leonardo (que pode 
escrever em Italiano mesmo) e de Nicola. 

Visto que havia pedido aos alunos, na aula do dia 10, para memorizar os estados e suas respectivas 
capitais, e também para retomar o tema GEOGRAFIA do Brasil, na aula passada, fizemos um JOGO 
sobre Estados e suas respectivas capitais.  

Dividimos os alunos em 3 grupos. Quem levantasse a mão primeiro, e desse a resposta certa, ganhava 
pontos. No fim, todos ganharam um prêmio (balas). Eis as perguntas que fizemos: 

 
O que é o que é? 

1. Um estado que sonha em ser um carro?     R – Ser gipe  

2. Por que é melhor jogar futebol no Estado do Mato Grosso do Sul?  

     R – Porque lá eles têm um Campo Grande. 

3. O que é um pontinho azul ao sul do mapa do Brasil?   R – Blumenau. 

4. Qual é a capital de Estado brasileira mais segura de se viver?   R – Fortaleza. 

5. Qual é o Estado brasileiro que só gosta de determinadas áreas? R – O Ama zonas. 

6. Qual é a capital brasileira que, sem as 3 primeiras letras é fruta? R –  Aracaju. 

7. Por que depois de visitar o litoral brasileiro aquele barquinho está tão feliz? 

    R – Porque ele saiu de Porto Velho (Rondônia), foi para Porto Seguro (Bahia) e ancorou em Porto 
Alegre (Rio Grande do Sul). 
  8. Por que ninguém do Estado de Roraima usa óculos? 
       R – Porque todos têm Boa Vista. 
  9. O que é que os habitantes de Tocantis mais fazem no fim de semana? 
      R – Batem Palmas. 
10. Quais as capitais brasileiras mais faladas no mês de dezembro ?  
     R - Natal, Belém, Salvador. 
 
Seria bom se todos pudessem assistir ao vídeo do filme “BRASIL  ANIMADO”, no Youtube ou direto 
no site:  

Brasil Animado - parte 01 – Introdução (4'16 min.) 
http://www.youtube.com/watch?v=inT1nj3RfV0  
 
Brasil Animado - parte 02 - Rio De Janeiro (8'36 min.) 
http://www.youtube.com/watch?v=zjCawglcXbY 
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Na última aula, entreguei a todos: 
 
a) o EDITAL do V Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Brasil intitulado "Uma 
história brasileira". Os desenhos das crianças deverão retratar, de forma criativa e original, 
na forma de quadrinhos, uma história envolvendo qualquer experiência direta ou indireta da 
vida de brasileiro(s) no exterior. 
http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/noticias/v-concurso-de-desenho-infantil-
brasileirinhos-no-mundo-2014-edital  
 
Conforme o “Art. 3º Na forma da Lei Civil, é vedada a participação no Concurso de parentes ou afins 
de membros da Comissão Julgadora e de servidores do Ministério das Relações Exteriores.”, porém 
acreditamos que isso não seja um impedimento à atividade de criar desenhos animados por parte de 
todos os alunos, mesmo que o desenho de alguns alunos, eventualmente, não possa ser expedido a esse 
concurso. Pensamos em expedir os trabalhos todos juntos e que a data final para fazer isso poderia ser 
sexta-feira, 23 de janeiro, uma vez que a data final para entrega dos trabalhos é dia 1º de fevereiro de 
2015. 
 
b) uma folha sobre a família/ árvore genealógica, que gostaria que fosse entregue na aula do dia 24/10, 
se possível. 
Naquela folha há a letra de duas músicas sobre o tema das gerações; com uma delas, fiz um DITADO: 
Vovô - Palavra Cantada > http://www.youtube.com/watch?v=Z31FSL_BqeU#t=24  
 
Ele serve de base para o ponto forte da aula que vem: fonética da língua portuguesa. 
Faremos, novamente, um Jogo do “O que é o que é”, mas desta vez sobre o as letras do alfabeto. 
 
Ótima semana a todos e até sexta-feira que vem, 
Professores Eliana e Jean.] 



      

 - 31 -

Português como Língua de Herança 
Prof. Eliana Miura 

 
PLH - CCBI 2014-2015 

COMO NASCERAM AS ESTRELAS: DOZE LENDAS BRASILEIRAS  
Clarice Lispector (ilustrações de Ricardo Leite), editora Nova Fronteira, RJ. 
Fonte: http://portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/ClariceLispector.pdf  
 

AUDIOLIVRO: Doze Lendas Brasileiras, de Clarice Lispector (54'50 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=CPTq9TV3nuo  
(publicado em 28/7/2013) Projeto Livro Livre: www.projetolivrolivre.com 
Trilha sonora de Paulo Rafael e Paulo Brandão. 

 

  
Ilustrado por: .................................................................... 

Índice das lendas: 

Como nasceram as estrelas – Rosita Thomas Lopes 

Alvoroço de festa no céu – Duze Naccarati 

O pássaro forte - Silvia Buarque 

As aventuras de Malazarte – Camila Pitanga 

A perigosa Yara - Luana Piovani 

Uma festança na floresta - Heloísa Mafalda 

Curupira, o danadinho - Mariana Valente 

O negrinho do pastoreiro - Zilka Salaberry 

Do que eu tenho medo - Maria Zilda Bethlem 

A fruta sem nome - Martha Overbeck 

Como apareceram os bichos - Maria Padilha 

Uma lenda verdadeira - Odete Lara 
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Como nasceram as estrelas (leitura de Rosita Thomas Lopes) 

Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas é 
erro. Antes os índios olhavam de noite para o céu escuro — e bem escuro estava esse 
céu. Um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas.  

Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios. E ativos: caçavam, pescavam, 
guerreavam. Mas nas tabas não faziam coisa alguma: deitavam-se nas redes e 
dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem 
todos o que comer.  

Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes 
mulheres? O seguinte: sem medo enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol 
amarelo. As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. 
Quando saíam de debaixo das copas encontravam o calor, bebiam no reino das águas 
dos riachos buliçosos. Mas sempre procurando milho porque a fome era daquelas que 
as faziam comer folhas de árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e sem 
graça.  

— Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. (Assim chamavam os índios as 
crianças.*) Curumim dá sorte. 

*Os índios chamavam as crianças assim, desse modo: de curumim. 

 

 

E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas: foram retinho em frente e 
numa clareira da floresta — eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias 
maravilhadas disseram: — Toca a colher tanta espiga! 

Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães voltando à taba e 
pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez e os curumins se 
encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que 
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reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o 
papagaio porque os dois contariam tudo. Mas — e se as mães dessem falta da avó e do 
papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no 
topo do céu.  

Quando as índias voltaram ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. 
Resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo 
deles.  Aconteceu uma coisa que só acontece quando a  

gente acredita: as mães caíram no chão, transformando-se em onças. E quanto aos 
curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, 
transformados em gordas estrelas brilhantes. 

Mas, quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. 
Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem. Para sempre. E, como 
se sabe, “sempre” não acaba nunca.  

 
 
Alvoroço de festa no céu (leitura de Duze Naccarati) 

Não é que na véspera do Carnaval houve no céu uma festa para os bichos da selva?  Os 
convites foram entregues por um beija-flor que, delicadamente, os deixava em cima de 
corolas de vitórias-régias. O bicho que ia passando via o seu nome no envelope e 
pulava de alegria: tinha sido contemplado com um programa para o fim de semana! 

Mas, notaram todos, que só recebiam convites os bichos de asa. O que era uma 
injustiça. Pelo menos foi o que o sapo gordo pensou. Os animais de terra estavam 
conformados, esperando o dia em que houvesse a festa lá na selva mesmo. Mas, como 
eu disse, o sapo verde não. Todos riam dele e de suas reclamações coaxadas e inúteis. 
Ele aproveitou o fim manso de tarde para gritar bem alto e ser bem ouvido.  

— Eu também vou!  Os pássaros caçoaram e perguntaram:  

— Cadê tuas asas, bicho feio?  

Foi então que pensou: devo consultar quem é igual a mim, porém mais velho. E 
realmente, no brejo que ficava entre samambaias e avencas, encontrou um sapo velho 
e cheio de sabedoria chamado Qua-qua-qua.  Este se amedrontou com as intenções do 
sapo jovem:  

 — Olhe, é melhor para a sua saúde não sair do chão e ter água por perto.  

 Então o sapo jovem disse-lhe:  

— O senhor é capaz de guardar um segredo? Pois bem, eu vou dançar lá em cima. 
Basta-me que o urubu feio leve o seu violão Qua-qua-qua disse-lhe que não o entendia.  

O sapo foi falar com o urubu:  

 — Você vai levar seu violão, urubu?  

O urubu, de violão debaixo da asa, nem se dignou a responder.  

 — Senhor urubu, quer me fazer um único favor? O de ver se estou naquela esquina?  

O urubu, meio burro, replicou que, já que era um só favor, ele iria. E não carregou o 
violão. O sapo mais que depressa entrou no violão e ficou lá bem quieto, embora 
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tivesse uma vontade louca de fumar. O urubu voltou para lhe dizer que não o havia 
encontrado na esquina, mas... Cadê o sapo? “Sumira”, pensou. E pensou: “Agora vou 
para o céu.”. 

Para encurtar a história, o sapo, dentro do violão, chegou ao céu e mais do que 
depressa pulou para fora e começou a dançar todo feliz. Os pássaros se espantaram, 
perguntaram ao senhor sapo como havia chegado. Mas “a alma do negócio é o segredo” 
e o sapo só respondeu, malcriado:  

 — É que eu me arranjo sempre!  
 

 

 

E entrou de novo, sorrateiro, no violão para ir embora. Mas o urubu percebeu a coisa e 
ficou raivoso:  

— Espertinho, não é? Pois agora mesmo é que você vai voar, vou te soltar no ar. Então 
o sapo pediu todo manhoso:  

 — Está vendo aquela pedra e aquele lago? Pelo amor de Deus, deixe eu cair na pedra 
porque se eu cair no lago eu me afogo!  

 — Pois é no lago que eu vou te largar, para você morrer!  

O sapo, bem feliz, caiu no lago e salvou-se.  

Moral da festa? Bem, não houve.  

 
O pássaro da sorte   (leitura de Silvia Buarque) 

Trata-se do uirapuru, pássaro encantado da sorte e que tem como moradia as ricas 
florestas da Amazônia.  A história é um pouco triste. Mas o canto dessa ave é tão 
plangente e mavioso que vale a pena contar. 
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Começa com um índio tocando flauta na selva. E as índias jovens ouviam-no. Daí para 
procurar ver quem era o guapo índio que a tocava foi um só passo.  

O segundo passo foi encontrar o músico e cair para trás com uma bruta decepção. Elas, 
tolinhas, achavam que coisa bonita só pode vir de gente bonita. E caprichosas, 
malcriadas, empurraram o índio feio para fora da clareira. Humilhado, ele então fugiu.  

Na mesma hora as índias ouviram uma outra flauta tocada com delicadeza e doçura. E 
pensaram, com esperança, que talvez o tocador dessa nova flauta fosse um índio 
bonito. Seguiram pelas sendas da floresta, guiadas pelo cântico que cada vez parecia 
mais próximo. E não é que depararam, não com um índio, mas com um passarinho 
pousado num galho de árvore frondosa? Era o pássaro uirapuru.  

Uma das índias, a mais formosa e esguia, era também a melhor caçadora. E, como as 
outras, quis ferir o pássaro para que ele não fugisse e só cantasse para ela. Com arco e 
flecha, preparou-se. E, é claro, a ave caiu do galho.  

Agora vem uma surpresa, tanto para as índias como para nós: uma vez por terra, o 
pássaro transformou-se num rapaz belíssimo.  

Este índio, com um sorriso manso, dirigiu-se para a sua caçadora, enquanto todas as 
outras índias rezavam pela sua atenção e amor.  

Estava tudo bem. Mas a primeira flauta começou a soar novamente: era a do índio feio.  
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As moças sabiam que ele queria se vingar dos maus tratos e procuraram rodear o índio 
bonito para escondê-lo. Mas o índio feio mandou rápido sua flecha, em direção do 
peito varonil do rival, só para assustá-lo. 

E não é que aconteceu um encantamento milagroso? Aconteceu, sim: o rapaz bonito se 
transformou num pássaro invisível, mas presente pelo seu canto. E as índias passaram, 
mesmo sem ver, a ouvir o trinado feliz.  

Como é que se espalhou que o uirapuru dá sorte? Ah, isso não sei, mas que dá, dá!  

 
 
As aventuras de Malazarte   (leitura de Camila Pitanga) 

Ah, mês de abril que delícia de existir! Também para Pedro Malazarte.  Vou contar: 
como o pai tinha morrido, a mãe dividira em pedaços a casa toda, dando-os a cada 
filho.  

A Pedro Malazarte coube uma porta. Ele pensou: “Com esta porta conquistarei o 
mundo!”. Realmente, em breve viu um urubu pousado num burro morto. Mais que 
depressa jogou a porta em cima deles — e como o urubu ficou manco, foi fácil pegá-lo. 
Para que queria ele um urubu? Lá disso sabia ele. E quando sentiu no ar os eflúvios de 
um jantar magnífico, bateu à porta da casa de uma senhora, gulosa e sabida, que estava 
preparando para si mesma um banquete, escondido do marido que fora viajar. 
Malazarte foi irritadamente expulso pela sabidona e sua criada.  

Então, com o auxílio da porta encostada na parede, subiu ao teto e de lá viu embaixo 
comida boa para valer. Tinha leitão assado, peru, e tudo o mais que delicia um homem. 
Foi quando o marido chegou, inesperadamente. A mulher matreira lamentou.se: — Ah, 
se eu soubesse que você vinha eu preparava coisa boa de se comer mas como não te 
esperava só tenho carne seca, feijão ralo e farinha morrinhenta...  

Aí, Malazarte apresentou-se de novo com o seu urubu, sabendo que o marido não lhe 
recusaria um pouco do minguado jantar. Mal começam a comer quando Malazarte 
deu, bem disfarçado, uma cutucada no urubu, que gemeu.  

— Por que é que ele está se lamentando? — perguntou o dono da casa.  

— Está me dizendo umas novidades! — respondeu Malazarte. — É que o meu urubu, ao 
contrário dos outros, fala e está me contando que sua mulher lhe guardou um 
leitãozinho assado de surpresa...  
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A mulher teve medo de Malazarte e disse: oh, urubu danado, estragou a surpresa! 
Tenho mesmo este leitãozinho para você...  

Daqui a pouco o urubu gemeu de novo, o que fez Malazarte dizer:  

— Oh urubu intrometido, pára de me contar!  

— O que é que ele está contando? — Que tem peru recheado.  

— Meu maridinho, essa era a outra surpresa que o urubu desaforado estragou. Mas 
coma um pouco deste peru. E tenho doces, frutas, bebidas...  

Como era 1º de abril, dia de se enganar os outros, Malazarte vendeu falsamente o 
precioso urubu ao dono da casa para lhe servir de espião. Bem alimentado, Malazarte 
prosseguiu caminho com a porta debaixo do braço. 

Moral: mais vale uma porta desvalida e esperteza de Malazarte, que uma casa inteira 
para quem não tem arte.  

 
 
A perigosa Yara  (leitura de Luana Piovani) 

Ao cair de todas as tardes, a Yara, que mora no fundo das águas, surge de dentro delas, 
magnífica. 

Com flores aquáticas enfeita então os cabelos negros e brinca com os peixinhos de 
escapole-escapole. Mas no mês de maio ela aparece ao pôr-do-sol para arranjar noivo. 

As mães se preocupam com seus filhos varões, sabedoras de que a Yara quer noivos. 
Mas para os filhos, Yara é a tentação da aventura, pois há rapazes que gostam de 
perigo. 
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À medida que a Yara canta, mais inquietos e atraídos ficam os moços, que, no entanto, 
não ousam se arriscar. 

Sim, mas houve um dia um Tapuia sonhador e arrojado. Pensativamente estava 
pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e que as águas já se amansavam. 
Foi quando pensou: “Acho que estou tendo uma ilusão. Porque a morena Yara, de 
olhos pretos e faiscantes, erguera-se das águas.”. O Tapuia teve o medo que todo o 
mundo tem das sereias arriscadas: largou a canoa e correu a abrigar-se na taba. 

Mas de que adiantava fugir, se o feitiço da Flor das Águas já o enovelara todo? 
Lembrava-se do fascínio de seu cantarolar e sofria de saudade. 

A mãe do Tapuia adivinhara o que acontecia com o filho: examinava-o e via nos seus 
olhos a marca da fingida sereia.  

Enquanto isso, Yara, confiante no seu encanto, esperava que o índio tivesse coragem 
de casar-se com ela. Pois — ainda nesse mês de florido e perfumado maio — o índio 
fugiu da taba e de seu povo, entrou de canoa no rio. E ficou esperando de coração 
trêmulo. 

Então? Então a Yara veio vindo devagar, devagar, abriu os lábios úmidos e cantou, 
suave, a sua vitória, pois já sabia que arrastaria o Tapuia para o fundo do rio. Os dois 
mergulharam e advinha-se que houve festa no profundo das águas. 

As águas estavam de superfície tranqüila como se nada tivesse acontecido. De 
tardinha, aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmins. Porque um só 
noivo, ao que parece, não lhe bastava. 

 

 

 

Essa história não admite brincadeiras. Que se cuidem certos homens! 
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Uma festança na floresta  (leitura de Heloísa Mafalda) 

Estamos no mês de junho, as fogueiras de São João se acendem, balões sobem, já há 
friozinho e aconchego. Dá para comer batata-doce à meia-noite com café tinindo de 
quente. 

Mas me disseram que a festa não é só nossa. Pois não é que ia haver uma festa da 
bicharada na selva? E calculei que isso acontecesse no mês de nossos próprios 
folguedos. Pelo menos é o que garantem os índios da tribo Tembé. 

Foi assim: os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação a seus 
deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis senão quando surgiu no ar um boato 
que logo se espalhou alvissareiro num diz-que-diz assanhado. Vinha esse boato trazido 
pelo canto do sabiá. Como o sabiá, a quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar, 
ficaram os bichos em dúvida se era ou não verdade. 

E, de repente, começou a chover convite para a tal festança. Quem convidava não dizia 
quem era, mas todos desconfiaram que a idéia vinha da rainha das selvas brasileiras: a 
onça, manda-chuva que era. 

Todos os bichos foram convidados, garantindo-se que na ocasião seria abolida a 
ferocidade. Até a mãe coruja, que de tão séria e sábia até óculos usava, foi convidada 
com os seus filhotes. 

Quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e, enfim, casar, enfeitaram-se tanto e 
com tantas bugigangas que pareciam umas — é isso mesmo, pareciam umas 
verdadeiras macacas! 

E quem pensa que a cobra faltou por ser tão nojenta está enganado: apareceu fazendo 
salamaleques com o corpo escorregadio para chamar atenção. 

A noite estava toda iluminada por milhares de vagalumes, pela lua silenciosa e pelas 
estrelas úmidas. 

Quanto à orquestra, fiquem certos de que era da melhor qualidade: uma turma de 
tucanos encarregou-se de tocar em valsa os mais belos grunhidos da mata. 

A bicharada estava acesa de alegria. O papagaio foi muito aplaudido quando berrou 
uma canção alegre, e as macacas casadoiras, penduradas pelos rabos nas árvores, 
estavam certas de que eram grandes bailarinas. 

Bem, a coisa estava no máximo de animação. Mas a onça estava inquieta, doida para 
atacar. E como não fosse permitida nessa noite a carnificina, ela começou a ser feroz 
com a língua viperina. Então cantou: “Dona Anita é gorda e roliça que nem uma porca 
e tem cor de rato.” A Anta danou-se e retirou-se. 

A onça, vendo que tinha tido sucesso, cantou uma ofensa horrível contra o jabuti, 
dizendo que este estava coberto de mosca varejeira. Tanto que o jabuti ofendido foi 
embora.  

Depois a onça falou: “Vejam que decote indecente o das filhas do macaco.” As macacas 
ficaram fulas da vida e só não saíram de lá porque a esperança de arranjar noivo é a 
última que acaba.  
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Mas acontece que havia entre os animais o deus dos veados, Arapuá-Tupana, que 
resolveu acabar com a empáfia da onça e para vencê-la pôs-se a cantar. Os bichos, 
sabendo que quando o ouvissem morreriam, taparam os ouvidos. Arapuá-Tupana 
afinal foi embora e a bicharada não morreu. 

É. Mas os animais haviam perdido o dom da fala, ninguém se compreendia mais. E 
isso até o dia de hoje. Porque grunhir ou cantar não diz nada. Tudo por causa da onça 
linguaruda. 

 
 
Curupira, o danadinho    (leitura de Mariana Valente) 

Neste mês de julho vou vos contar história esquisita de um ser mais esquisito ainda. Os 
índios chamam-no de Curupira. Começo por descrevê-lo: é feio que nem o Tinhoso e 
peludo que nem um urso, mas pequeno. Já se viram dentes verdes? Pois o Curupira 
tem. Sem falar nas orelhas agudas. Ele não é caranguejo, porém seus pés são virados 
para trás, como se ele fosse andar de marcha a ré. Ninguém nunca sabe onde ele está. 
Fugindo sempre? Talvez. E de repente surge em assustadora aparição. Quando vai 
embora não deixa rastro na terra. Só se ouve um sussurro na mata — podem estar 
certos: é ele. E além do sussurro ouvem-se as marteladas no tronco das árvores. É que, 
sem ninguém lhe mandar, ele as vigia para saber se agüentam tempestades e 
borrascas. 
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Que ser misterioso. Pois que também é sábio: conhece, ao olhar apenas, as plantas que 
curam doença de bicho. Porque ele protege os animais contra malefícios e caçadores. E 
faz tudo isso sem deixar marcas. Só fica no ar um perfume de mata virgem que é o seu. 
Mas o danadinho raramente auxilia pessoas, esse pequeno moleque... 

Ás vezes simpatiza com um ou outro caçador e logo o convida para morar na floresta. 
Como o Saci-Pererê, também pede fumo e em troca do que lhe é dado ensina os 
segredos da selva.  

Também sabe se vingar dos índios que, com flechas, ferem um bicho indefeso. Então o 
Curupira o atrai para caminhos sem fim e eis o caçador enganado, tonto e perdido. É 
verdade que pede antes a um caçador que não mate animais dos que vivem em grupo, 
porque o grupo ficará com saudade deles. Mas, ai de nós se o índio não cede! Não tem 
o perdão do Curupira. Espalha fogo e quase deixa o índio bem assado. Os caçadores 
temem esta espécie de gnomo monstro e suas vinganças. Tudo o que ele pede, se não 
dão atrai sorte ruim. 

“Me dá fumo!” — diz o Curupira para o índio jangadeiro. E se este nega, a jangada é 
virada para o fundo das águas. Tem qualquer parentesco com o Saci-Pererê. 

Mas enquanto este gosta de se divertir com os outros, com o Curupira não se brinca! 
Por exemplo: coitado de quem penetra na sua mata que lhe serve de casa. A vingança 
não tarda. Não se sabe é explicar por que ele é tão bom com os bichos. E, se não está 
em guerra, vive muito bem nas profundezas distantes da floresta. 

 
 
O negrinho do pastoreio  (leitura de Zilka Salaberry) 
Como é mês de agosto e faz um pouco de frio, eu vou contar uma história que 
aconteceu lá nos pampas do sul do país, talvez em Pelotas.  A história começa não 
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muito bem, pois nesses pampas havia um homem muito rico, mas muito mau e tão 
sovina que nem restos de comida ele dava. Seu filho era um guri que herdara sua 
ruindade. Esqueci de dizer que a história se passa no tempo da escravidão. E eu vou 
falar de um escravinho mais negro que carvão, chamado exatamente de Negrinho.  
Ele não conhecia pai ou mãe e dizia que Nossa Senhora era sua madrinha. Apanhava 
do patrão e do filho que não era brincadeira. Esse homem ruim tinha um cavalo baio 
muito bonito e veloz; e então um estancieiro vizinho desafiou-o dizendo: “Será que 
esse cavalo baio é bom na corrida?”. Já se sabe que quem ia montar o baio sem sela era 
o Negrinho, é claro. 
Mas infelizmente o baio perdeu na corrida e o Negrinho levou uma surra que eu vou te 
contar! Como se não bastasse a surra, mandaram-no tomar conta da tropilha do 
patrão. Era de noite, Negrinho estava todo machucado, coitado, e com muito medo dos 
bichos que pudessem se achegar. Mas Nossa Senhora ajudou-o a adormecer. Eis senão 
quando ouviu- se um tiro de espingarda no ar: os animais se assustaram e se 
dispersaram pelas campinas. O estampido partira do filho do patrão. Mas quem levou 
nova surra foi o Negrinho, coitado. E mandaram-no procurar os cavalos.  
Mas era de noite e a noite estava muito escura, mas escura que não se via nada: não se 
via cavalo nenhum! Aí o Negrinho teve uma ideia: pegou um toco de vela que 
iluminava sua madrinha no oratório do homem ruim e correu pelas coxilhas montado 
no baio, à procura dos cavalos dispersos.  
Mas aconteceu um pequeno milagre: cada vez que a vela abençoada pingava cera no 
chão, milhares de velinhas iam aparecendo para iluminar a noite. Uma coisa linda! 
Com esse grande auxílio, o Negrinho encontrou todos os cavalos; e como estava muito 
cansado, adormeceu. O homem ruim tinha raiva até do sono do Negrinho e mandou 
um outro escravo dar chicotadas no garoto e colocá-lo junto de um formigueiro, só 
para chatear o menino. 
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Passou-se um tempo e o patrão quis ver o moleque que devia estar todo roído de 
formigas. Mas junto do formigueiro estava o Negrinho perfeitamente sadio, com o baio 
e a tropilha.  
Espantado o homem ruim, mais espantado ficou porque viu junto do escravinho a 
Nossa Senhora protegendo o Negrinho. O homem ruim se ajoelhou de medo e não de 
bondade.  
Quanto ao Negrinho, montado no baio, seguia corrida com a tropilha para sempre. 
É, para sempre! Para sempre quer dizer que até hoje continua a corrida. E quem quiser 
pode vê-lo. Quero dizer: se quiser muito mesmo. Só que durante uns dias de cada ano 
Negrinho some. Deve estar conversando com suas amigas formiguinhas. 
Qualquer gaúcho conhece esta história e muitos acham que o Negrinho ajuda a 
encontrar o que se perdeu, seja objeto, seja amor, seja felicidade sumida. 
Será que a moral desta história é que o bem sempre vence? Bem, nós todos sabemos 
que nem sempre. Mas o melhor é a gente ir-se arranjando como pode e dar um jeito de 
ser bom e estar sempre com a consciência bem calminha. 
 
 
Do que eu tenho medo (leitura de  Maria Zilda Bethlem) 

Bem, o jeito mesmo é começar fazendo uma confissão: a de que sou um pouquinho 
covarde, tenho meus medos. E você vai rir de mim quando souber de que é que receio 
tanto. É... bem, é... (Eu vou tomar uma bruta coragem e dizer de uma vez.) 

Eu tenho tanto medo é do Saci-Pererê! Mas que alívio em já ter confessado. E que 
vergonha. Só não juro que o Saci existe porque não se deve ficar jurando à-toa, por aí. 
Você é provavelmente de cidade e não me acredita. Mas que nas matas tem saci, lá isso 
tem. E eu garanto essa verdade que até parece mentira, garanto, porque já vi esse 
meio-gente e meio-bicho. E para que você acredite em mim, eu vou descrevê-lo: ele é 
um diabinho de uma perna só (apesar de miraculosamente cruzar a perna). Dou a você 
como garantia minha palavra de honra. E ele anda sempre com um cachimbozinho. 

Devo dizer que ele não é pessoa de fazer grandes maldades. É, mas faz as pequenas e 
marotas. Ás vezes quando lhe negam fumo — é melhor ter sempre tabaco numa 
caixinha porque prevenir é melhor que remediar — como eu ia dizendo, quando lhe 
negam fumo, ele faz das suas. Pois se até leite fervido ele azeda! Mosca na sopa? Pois 
foi ele: o pequeno malfeitor. 

Brincadeira tem hora, às vezes a gente fica com raiva. Sem falar que o Saci assusta as 
galinhas, coitadas, que já são por natureza assustadas. É, mas não é que ele faz com 
que fiquem completamente espavoridas? 

Dona de casa? Cuidado porque ele queima o feijão na panela. E o danadinho faz essas 
coisas ou para se vingar ou para divertir e gostar de trapalhadas. 

Dou minha palavra de que já dei muito fumo ao Saci. Se você não acredita, vou então 
descrevê-lo: usa na cabecinha sabida uma carapuça vermelhíssima e escandalosíssima, 
tem a pele mais negra do que carvão em noite escura, uma perna só que sai pulando e, 
é claro, um cachimbozinho aceso porque ele tem, como eu, o vício do fumo. 

Mas uma vez eu me vinguei. Quando ele me pediu fumo, dei. Mas misturei ao tabaco 
um pouco de pólvora (não demais porque eu não queria matá-lo). E quando ele tirou a 
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primeira tragada, foi aquele estrondo. Porque eu também sou um pouquinho Saci-
Pererê: foi com ele mesmo que aprendi as manhas. 

Aviso ao Saci: por favor não se vingue de mim botando pólvora no meu fumo porque 
eu me vingarei pondo fogo na mataria toda! Acho que tenho dito. 
 

 

 
 
A fruta sem nome    (leitura de Martha Overbeck) 

Neste mês cai o Dia das Crianças. Além de brinquedos, por que não lhes contar sobre a 
fruta desconhecida? 

No tempo da nossa tatatatataravó, simplesmente as árvores cresciam lindas, mas sem 
dar frutas. Além do mais, não havia boas raízes para um repasto bom. Como se pode 
imaginar, a fome grassava entre os bichos. Aí, como quem não quer nada, espalhou-se 
um boato: na floresta amazônica crescia uma árvore especial: árvore com dom de 
encantamento. 

— Dá fruta? — perguntavam-se os bichos. A resposta veio da arara tagarela: “Dava 
fruta gostosa!”. 

Havia, porém, um “mas”. Para colher a fruta era preciso conhecer antes o seu nome... 

Os bichos pensaram, pensaram e pensaram. E resolveram perguntar o nome da árvore 
mágica a Tupã. 

Este não se fez de rogado: — Olhem, o nome é “muçá, muçá, muçá”. 

A anta começou a repetir e a repetir o nome pelo caminho, para não esquecer. Mas 
encontrou uma velha egoísta que queria comer sozinha todas as frutas. 

— Anta, amiga minha, quer trazer para mim uma “mugá, mucungá, muculungá”? 
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A anta ficou pasma e atrapalhou-se quanto ao nome que vinha repetindo. 

O jeito era outro bicho pedir a Tupã o nome da fruta. Mal pensaram e logo agiram, 
obtendo, o quati, o nome esquecido. Mas também encontrou a velha maluca e se 
atrapalhou para valer.  

Depois foi a vez do macaco que ameaçou a velha. Esta, contudo, disse um nome 
qualquer para a fruta. E adeus memória de macaco. O jacaré também caiu na cilada. 

 
 

 

 

Chegou então a vez do jabuti, que tem casco de tartaruga. Foi perguntar a Tupã o 
abençoado nome. Tupã quis desiludi-lo: 

— Você não é de nada com sua vagareza, a velha te pega antes que você dê dois passos. 

O jabuti, porém, não desanimou. Confiava na sua esperteza que era maior que sua 
lentidão. Além do mais, era bicho insistente. Aprendeu o nome e tocou a sua flautinha, 
repetindo, repetindo o nome e depois a mesma melodia. 

Aí a velha foi se achegando sabida e gritou: 

— Filhinho, também quero uma “mugá, mucungá, muculungá”.  

Mas o jabuti continuou dizendo: “muçá, muçá, muçá”... Quanto mais a velha queria 
atrapalhar, mais o jabuti repetia o nome certo: “muçá, muçá, muçá”... Fez-se de surdo 
e tocava a flautinha sem esquecer o que Tupã lhe ensinara... 

A velha ficou danada da vida e começou a bater no seu casco. Mas embaixo do casco o 
jabuti cantava: “muçá, muçá, muçá”...  Quem ficou atrapalhada foi a velha raivosa. 
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O jabuti é bicho bom e ensinou o segredo aos outros animais. A fruta era uma delícia e 
a comilança foi grande. E claro que o jabuti regalou-se. Mas tem uma coisa: ficou até 
hoje com o casco rachado por causa da surra que levou da velha. 

 
 
Como apareceram os bichos (leitura de Maria Padilha) 

Os Maués dizem que no tempo mais antigo do mundo só havia pessoas e nem um 
animal. Um belo dia a tribo dos Maués planejou fazer uma festa e até nomeou um dos 
índios para receber os convidados. Esse índio se chamava Hêté-Nacop e ficou no meio 
do caminho para guiar os outros índios. Aí chegou sua noiva. Ele lhe prometeu festa 
assanhada e comida à beça. 

— Olhe, disse-lhe a noiva, estou meio adoentada e não quero festa. 
 

 

 

Tudo mentira. O que a noiva estava planejando era chegar ao local da festa antes do 
noivo para poder namorar outros rapazes. Para isto, fez-se muito bonita: usou urucum, 
que é semente de planta de onde sai tinta, para pintar o rosto. Quanto aos cabelos, 
achou um jeito de esfregar neles frutas para ganharem brilho. E mandou-se para a 
festa antes do noivo chegar. Mas este foi avisado por alguém que, enquanto ele estava 
no meio do caminho, a noiva não parava de namorar. O índio duvidou e afiançou que 
sua noiva estava doente. Na certa quem estava lá era sua cunhada, parecida com a 
noiva.  

O informante insistiu na declaração. Então o noivo foi depressa ao lugar do baile e para 
isso transformou-se em pássaro veloz. O que encontrou ele? Adivinharam: sua noiva 
numa dança alegre. O índio, furioso, de novo transformado em gente, disse aos 
convidados no meio do caminho: aviso que nesta festa vai haver grande mudança no 
que é vivo. E foi pedir à chuva, ao raio, ao trovão para lhe fazerem um favor. 
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Caiu então na floresta uma tremenda tempestade e toca o noivo a bater em todo 
mundo sem falar que deu uma boa surra na noiva, além de lhe puxar o nariz bem 
puxadinho. E não é que a bela índia transformou-se em tamanduá-bandeira? O 
índio, que era seu parceiro na dança, também teve o nariz puxado, transformando-se 
em anta com o focinho comprido. Um índio, que era muito feio, virou morcego e saiu 
voando.  

Uma velha tagarela virou mutum. Também outros viraram periquito, saracura, 
cobras e lagartas. Sabem como nasceu o jacaré? Nasceu de um indio que abriu uma 
boca cheia de dentes. Os convidados, em vez de gente, eram um macaco preguiça, a 
onça, o urubu, o macuco, e nem sei mais quem. Sem falar que uma índia tornou-se 
capivara, outra gafanhoto, outros sapos, borboletas e grilos.  

Uma velha que estava ralando guaraná, quando viu a coisa ficar feia, fugiu com a cuia, 
pedra de ralar e o guaraná. Mas não houve apelação: a cuia lascou-se e virou casco de 
jabuti, enquanto o guaraná passou a ser o seu coração. E esta é a origem dos bichos do 
mar e da terra, acreditem ou não. 

 
Uma lenda verdadeira (leitura de Odete Lara) 

Na manjedoura estava calmo e bom. Era de tardinha e ainda não se via a estrela-guia. 
Por enquanto a alegria serena de um nascimento — que sempre renova o mundo e o 
faz começar pela primeira vez. Por enquanto a alegria suave pertencia apenas a uma 
pequena família humilde.  

 

 

 

Alguns outros sentiam que algo acontecia na terra, mas ver, ninguém via ou ao certo 
sabia. Na tarde já escurecida, na palha cor de ouro, tenro como um cordeiro, refulgia o 
menino, tenro como o nosso filho. Bem de perto a cara de um boi e outra de jumento 



      

 - 48 -

Português como Língua de Herança 
Prof. Eliana Miura 

olhavam. E esquentavam o ar com o hálito do corpo. Era depois do parto, e tudo, 
úmido repousava, tudo úmido e morno respirava. Maria descansava o corpo cansado. 
Sua tarefa no mundo, e diante dos povos e de Deus, seria a de cumprir o seu destino, e 
ela agora repousava e olhava a criança doce. 

José de longas barbas, ali sentado, meditava, apoiado no seu cajado: seu destino, que 
era o de entender, se realizara. O destino da criança era o de nascer. 

Ouvia-se como se fosse no meio da noite calada, aquela música de ar que cada um de 
nós já ouviu e de que é feito o silêncio. Era extremamente doce e sem melodia, mas 
feita de sons que poderiam se organizar em melodia.  Flutuante, ininterrupta. Os sons 
como quinze mil estrelas. A pequena família captava a mais primária vibração do ar, 
como se o silêncio falasse.  

O silêncio do Deus grande falava. Era de um agudo suave, constante, sem arestas, todo 
atravessado por sons horizontais e oblíquos. Milhares de ressonâncias tinham a 
mesma altura e a mesma intensidade, a mesma ausência de pressa: noite feliz, noite 
sagrada. E o destino dos bichos ali se fazia e refazia: o de amar sem saber que amavam.  

A doçura dos brutos compreendia a inocência dos meninos. E, antes dos reis, 
presenteavam o nascido com o que possuíam: o olhar grande que eles têm e a tepidez 
do ventre que eles são. 

Este menino, que renasce em cada criança nascida, iria querer que fôssemos fraternos 
diante da nossa condição e diante de Deus. O menino iria se tornar homem e falaria. 

Hoje em muitas casas do mundo nasce um Menino. E, como se não bastasse, espoca no 
ar como champanhe o borbulhante Ano Novo. ■ 

 
Esta obra é distribuída Gratuitamente pela Equipe Digital Source e Viciados em Livros, para 
proporcionar o benefício de sua leitura àqueles que não podem comprá-la ou àqueles que necessitam de 
meios eletrônicos para ler. Dessa forma, a venda deste e-book ou até mesmo a sua troca por qualquer 
contraprestação é totalmente condenável em qualquer circunstância. A generosidade e a humildade é a 
marca da distribuição, portanto distribua este livro livremente. 
Após sua leitura considere seriamente a possibilidade de adquirir o original, pois assim você estará 
incentivando o autor e a publicação de novas obras. Se quiser outros títulos nos procure : 
http://groups.google.com/group/Viciados_em_Livros, será um prazer recebê-lo em 
nosso grupo.  http://groups.google.com/group/Viciados_em_Livros 
                       http://groups.google.com/group/digitalsource 
 
VOCABULÁRIO: 
 
ABENÇOADO  (adj.) = que se abençoou; que recebeu bênção; que é ou se tornou próspero, afortunado, 
ditoso. 

ACHEGAR (se) (v.t.d.) = aproximar(-se); colocar (algo ou alguém, inclusive si mesmo) perto ou junto 
de (geralmente com sentido de intimidade, aconchego etc.); (sentido fig.): agrupar, aglutinar, reunir 
(pessoas). 

ACONCHEGO (s. m.) = acolhimento, amparo físico junto a alguém ou algo; abraço 

AFIANÇAR (v. trans. dir.) Afirmar que algo é certo; ASSEVERAR; GARANTIR. 

ALVISSAREIRO (s. m.) = que ou o que leva ou dá boas-novas, que anuncia ou prenuncia 
acontecimento feliz; que ou o que gosta de levar e trazer novidades. 
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APARIÇÃO (s. f.) = manifestação, aparecimento súbito e sobrenatural de um ser; espectro, fantasma; 
aparecimento repentino e de caráter divino de figura bíblica, especialmente de santo ou do próprio 
Cristo, ou da Virgem Maria ou de Deus.  

ARROJADO (adj.) =  temerário, arriscado; que apresenta características inovadoras, progressistas; 
ousado. 

ASSANHADO (adj.  Regionalismo: Brasil) = que não fica quieto; buliçoso, agitado, irrequieto. 

BAIO (adj.) = que tem a cor castanha ou amarelo-torrado. 

BEÇA (s. f.) = grau muito alto (quantitativo e qualitativo). Locução: "À BEÇA" (Regionalismo: Brasil) 
em grande quantidade, em profusão, a valer; em grande intensidade, ao extremo. 

BREJO (s. m.) = terreno alagadiço, lodoso; pântano, paul. 

BULIÇOSO (adj.) = que bole, que se move sem cessar; agitado, movimentado; que não sossega; 
irrequieto, travesso; rápido nas reações; ativo, esperto. 

CALADO (adj.) = que está em silêncio; que fala pouco ou geralmente não fala muito; (sentido fig.): não 
manifesto; que não se expressa; silencioso. 

CAMPINA (s. f.) = formação herbácea contínua e desprovida de árvores; campo, prado; planície. 

CARAPUÇA (s. f.)= gorro ou barrete em forma de cone; qualquer objeto semelhante a esse gorro ou 
barrete. 

CASADOIRA (adj.) = que tem idade para casar; que deseja se casar; casadeira. 

CILADA (s. f.) = ação de surpreender o inimigo ou a caça; emboscada; perfídia, traição; lugar 
encoberto, geralmente junto ao caminho, onde se fica de tocaia (escondido) para aguardar o inimigo 
ou a caça. 

COAXAR (v. intrans.) soltar ou fazer ouvir a sua voz (a rã ou o sapo). Ex.: rãs e sapos coaxavam 
próximo; grasnar ou soar como a rã ou o sapo. Ex.: <decepcionada com a vida, coaxava reclamações 
contra todos.>. 

COMILANÇA (s. f.)= ato de comer muito; ação de comer, de tirar proveito defraudando; mamata, 
exploração, ladroagem 

COPA (s. f.) = a parte superior da árvore, constituída pelos ramos (com ou sem folhas); pode assumir 
diversas formas, como, p.ex., piramidal, alongada, globosa etc. 

COXILHA (s. f. regionalismo: Sul do Brasil) =  extensão de terra com pequenas e grandes elevações, 
constituindo uma espécie de ondulação, e na qual se desenvolve a atividade pastoril. 

CUTUCAR (Regionalismo: Brasil; v. transitivo direto) tocar especialmente com os dedos ou com o 
cotovelo em outrem, a fim de chamar-lhe a atenção; tocar levemente (alguma coisa), seja com as 
próprias mãos, seja fazendo uso de algum artefato; tocar com insistência em; bulir. 

DESAFORADO (adj. e s. m.) = que ou quem ofende pela falta de respeito, pela insolência; atrevido, 
insolente; desavergonhado 

DIZ-QUE-DIZ (s. m. de dois números: sing. e pl.) = sucessão de intrigas; boataria, falatório. 

EFLÚVIO (s. m.) =  perfume;  emanação imperceptível exalada de um fluido. 

EMPÁFIA (s. f.) = orgulho vão, arrogância, insolência, presunção. 

ENFURNAR (verbo trans. direto e pronominal) =  esconder(-se) em cova;  Ex.: <O barulho assustou e 
enfurnou a caça.>; <Com a chegada dos cães, a raposa enfurnou-se>. 

ENOVELAR (v. transit. direto e pronominal) = enrolar(-se) (p. ex. fio de lã, algodão etc.) formando 
novelo; anovelar; tornar emaranhado, confuso. 

ESCAPULIR (v. transitivo indireto, intransitivo e pronominal ) = empreender fuga, escapar; livrar-se 
de; deixar sair, liberar. 

ESCORREGADIO (adj.) = em que se pode escorregar com facilidade; escorregadiço, escorregável. 
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ESGUIO (adj.) = alto e magro; esbelto, delgado; longo e estreito. 

ESPAVORIDO (adj.) = com grande pavor; aterrorizado, amedrontado, apavorado. 

ESPOCAR (v. transitivo direto e intransitivo) = sinônimo de espoucar: soar como estalo; estourar, 
pipocar. Ex.: <A lenha espocava na fogueira>; <Os fogos espocavam lá fora.>. 

ESTANCIEIRO (s. m.) = proprietário de fazenda. 

FOLGUEDO (s. m.) = mesmo que "folgança" = ato de entregar-se ao divertimento, à brincadeira; 
Derivação: por metonímia: a festa, o folguedo disso resultante. 

FRONDOSO (adj.) = revestido, coberto de folhas, ramos; frondejante; dotado de copas, copado, denso, 
cerrado; frondejante 

FULO (adj.) =  furioso, irado. 

GRASSAR  (v. intransitivo ) = multiplicar-se por reprodução; propagar-se, espalhar-se; tornar-se 
popular; difundir-se, popularizar-se, vogar. 

GRUNHIDO (s. m.) = voz de certos animais como, p. ex., o porco ou o javali; (sentido figurado) 
resmungo, reclamação. 

GUAPO (adj.) = que denota ousadia, coragem; ousado, valente. (desde 1665) dotado de elegância e 
beleza física; bonito, airoso, elegante. 

JANGADEIRO (s. m.) = dono, patrão ou tripulante de jangada. 

LASCAR (v. transit. direto, intransitivo e pronominal) = tirar lasca(s) de, rachar(-se) ou quebrar(-se) 
em lascas; bater com força em; maltratar; (sentido figurado) sair-se mal, não ter sucesso. 

MANDA-CHUVA (substantivo de dois gêneros; regionalismo: Brasil) = indivíduo com importância e 
influência; magnata; indivíduo que dá ordens, comanda, decide, lidera; chefe, maioral. 

MANHA (s. f.)= destreza, habilidade no agir; sagacidade, astúcia; choro infantil de teimosia, birra ou 
pirraça. 

MANSO (adj.) = de gênio afável, sossegado, bom; dócil, pacato; em estado de tranqüilidade; 
apaziguado, calmo; que não faz ruído e/ou que pouco se movimenta; sereno, silencioso. 

MAROTO (adj.) = que tem esperteza, que é cheio de manhas; sinônimo de MALANDRO: que busca 
prejudicar alguém; que é malicioso, brejeiro. 

MAVIOSO (adj.) = agradável aos ouvidos; melodioso; sensível aos sentimentos de amizade; terno, 
afetuoso, compassivo; de caráter comovente, enternecedor 

MINGUADO (adj.) = em pequena quantidade; irrisório, insignificante; que minguou; diminuído, 
reduzido; franzino, magro, pequeno. 

MORRINHENTO (adj.) = (Regionalismo: Brasil) alguma coisa cujo odor é desagradável; fedorento, 
catinguento; que se mostra sem forças, sem vigor; alquebrado, abatido 

MOSCA VAREJEIRA (s. f.) designação comum a diversas moscas, de várias famílias, que depositam os 
ovos nos tecidos vivos ou mortos de vertebrados ou substâncias orgânicas em decomposição; seus ovos 
são vulgarmente conhecidos por vareja e suas larvas esbranquiçadas por bicheira; sinônimos: mosca-
da-carne, mosca-vareja, varejeira. 

NEGROR (s. m.)= cor muito escura. Ex.: o n. de sua pele é intenso. 2 escuridão densa; negridão, 
negrume. Ex.: avançava pelo n. da estrada. 

PASMO (s. m.) = admiração, espanto, assombro. 

PLANGENTE (adj. masc. e fem.) =  que chora; que se lastima; triste. 

REFULGIR (v. intransitivo) = brilhar com intensidade; resplandecer; distinguir-se muito, sobressair 
pelo mérito.  

REGALAR (v. trans. dir.) = oferecer regalo (prazer, satisfação, contentamento) para alguém ou para si 
mesmo. 
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REPASTO (s. m.) = refeição abundante e festiva. 

ROGAR (v. com regência múltipla) = pedir com insistência e humildade; suplicar, implorar, instar. 
Locução: FAZER-se  de rogado = fazer-se de difícil, não se mostrar disposto a ou fingir não estar 
disposto a. Ex.: “Foi convidado para a conferência, mas se fez de rogado e não compareceu.”. 

ROLIÇO (adj.) = que possui formas arredondadas, pela gordura ou pelos músculos; com formato de 
rolo, de objeto cilíndrico; redondo. 

SALAMALEQUE (s. m.) = saudação cerimoniosa entre os muçulmanos; cumprimento exagerado; 
polidez afetada; rapapé, mesura. 

SENÃO (conjunção alternativa) = de outro modo; do contrário; (conj. adversativa) mas, mas sim, 
porém. Ex.: “Não obteve aplausos nem respeito, senão escárnio”. (preposição) = com exceção de, a não 
ser; salvo, exceto. Ex.: “Todos, senão você, riram-se daquele palhaço.”. 

SENDA (s. f.) = caminho estreito usado pelos pedestres ou pelo gado de tamanho pequeno; atalho, 
vereda; rumo, direção, rota. 

SINGELO (adj.) = simples; sem ornamentos ou enfeites; fácil. Ex.: Frase singela.  

SOME (3ª pessoa sing. do verbo SUMIR (v. intr.) = desaparecer; tornar-se oculto, invisível. 

SORRATEIRO (adj.) = que faz as coisas escondido; que esconde seus verdadeiros sentimentos, 
intenções etc.; matreiro, dissimulado, disfarçado 

SOVINA (adj. e subst. de dois gêneros) = que ou aquele que guarda dinheiro, não gosta de gastá-lo, é 
seguro nos gastos; avaro, mão de vaca. 

SURRA (s. f.)= ação ou resultado de surrar, bater violentamente; SOVA; COÇA; ESPANCAMENTO; 
(sentido fig.): derrota estrondosa, impressionante. 

TABA (s. f.)= aldeia indígena (regionalismo do Brasil). 

TAGARELA (adj. e subst. masc. e fem.) =  que ou aquele que fala muito; linguarudo; que ou quem não 
guarda segredo; indiscreto. 

TENRO (adj.) =  que pode ser cortado, dividido ou mastigado com facilidade; mole, macio; delicado, 
mimoso. 

TEPIDEZ (s. f.) = estado de tépido (entre quente e frio) ou morno. (sentido figurado) fraqueza, 
frouxidão. 

TRAGADA (s. f.)= absorção da fumaça do cigarro, charuto etc.; gole grande de bebida 

TRAPALHADA (s. f.) = mistura confusa; grande desordem; confusão, baralhada; ação ardilosa, de má-
fé; logro, embuste. 

TRINADO (s. m.) = som melodioso produzido por alguns pássaros; gorjeio, trilo, trino; som ou voz 
melodiosa. 

TROPILHA (s. f. regionalismo: Minas Gerais, Sul do Brasil, Goiás) = agrupamento de eqüinos, 
especialmente com pelame igual; pequena tropa. 

VARONIL (adj. de dois gêneros) = que pertence ou é próprio do homem, do varão; viril; que é 
corajoso, arrojado, destemido. 

VÉSPERA (s. f.) = dia que imediatamente antecede aquele de que se trata. Ex.: “Sábado é v. de 
domingo.”. 

VIÇOSO (adj.) = que cresce e se desenvolve com vigor;. que não está murcho; verdejante; com 
aparência saudável; bem tratado; cheio de energia vital ou juvenil; força, vigor. Ex.: “Apesar de idoso, 
continua forte e viçoso”. 
 
Fontes: Dicionário eletrônico HOUAISS 1.0.5.  e http://www.aulete.com.br 

24 /10/2014. 
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Para as crianças com 10 anos:  
Façam o resumo de, pelo menos, uma dessas histórias recontadas. 
 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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CCBI – PLH   2014-2015 
 

SEM MEDO DO MEDO (Poema de Tatiana Belinky, p. 7.) 
De monstros, fantasmas, 
Gosmentos miasmas, 
 
E coisas que — bumba! — 
Estourem assim; 
 
Vampiros dentuços, 
Viscosos e ruços, 
Querendo assustar 
A você e a mim; 
 
Na noite escura 
Não tenho paúra —  
A coisa é bem 
Diferente, isso sim! 
 
Porque meu segredo 
É nunca ter medo — 
São eles que tremem 
Com medo de mim.  
BELINKY, Tatiana. Um caldeirão de poemas: 62 poemas traduzidos, adaptados ou escritos por 
Tatiana Belinky. Apresentação de Nely Novaes Coelho. Ilustração: vários autores. São Paulo, 
Companhia das Letrinhas, 2003. 15ª reimpressão, 2012. 78p. 
 
Vocabulário:  

*miasma (s.m.) = exalação pútrida que emana de animais ou vegetais em decomposição; asfixia, sufocação, 
mal-estar.      *ruço (adj. e subst. masc.) = que ou aquele que tem cabelo louro ou castanho muito claro; (adj.) = 
pardo claro; pardacento.  *paúra (s.f., regionalismo Brasil) = muito medo, pavor.  

Fonte = Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0.5a. 
 

SACI PERERÊ 

 

No Brasil, desde 2004, se comemora o “Dia do Saci” em 
31 de outubro. Isso se deu com o Projeto de Lei N° 2.479, 
de 2003, de autoria da Deputada Angela Guadagnin. O 
objetivo da autora é o resgate e a valorização de nossas 
tradições e manifestações folclóricas originais, 
promovento um contato sistemático com a variedade e a 
beleza das tradições do País, de modo a fortalecer o 
processo de consolidação da identidade nacional bem 
como a auto-estima do povo brasileiro. 

A comemoração do Halloween no Brasil – como tantas 
outras celebrações da cultura norte-americana de forte 
apelo comercial – tem atraído cada vez maior número de 
jovens e crianças. Criar, na mesma data, o 

“Dia do Saci” é, portanto, uma forma de se oferecer à juventude brasileira a alternativa de 
festejar as manifestações de sua própria cultura. 

Fonte: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/235123.pdf  
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Fonte: FOLCLORE: ritmos e tradições do Brasil. SP: Abril Multimídia (Revista Recreio), 2000. p. 6-7. 
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Saci Pererê - Luiz Melodia  (5'55 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=FX4N3l6u_GM 

No interior da mata o Saci 

Esperando quando a noite chega 

Ele quer brincar com fogo e sorrir 

Quer montar no seu cavalo e brincar. 

Fogareiro tá queimando no céu 

Pinta o gorro, pinta o olho pincel. 
 

Toda gente que passa na mata 

Lhe leva um presente... 
 

É que o saci quer se divertir 

Ele pula numa perna só 

Da estrada eu já ouço o assovio 

E o coração fica na mão 

Ser amigo é o que fica melhor 

O muleque nunca vai te dar nó... 

Vem daqui, vem de lá, ventania 

Pererê, sacizar... 

 

O Saci-Pererê, Pererê 

O Saci-Pererê, sacizar 

O Saci-Pererê, Pererê 

O Saci-Pererê quer brincar 

O Saci-Pererê, Pererê 

O Saci-Pererê, sacizar 

O Saci-Pererê, Pererê 

O Saci-Pererê atiçar... 
 

 

 

Festa no céu - Moraes Moreira 
https://www.youtube.com/watch?v=WKE9rd_m1k8  

Até o sapo que pouco se manifesta  

ficou sabendo que a festa ia rolar no céu. 

Falou e disse: - Novidade e aventura!  

Se chegar lá nas alturas, é sopa no mel! 
 

Como sabia que voar era impossível  

traçou um plano terrível, o sapo cururu. 

Falou que ia, disse adeus, e foi se embora  

se enfiando na viola do amigo urubu  
 

Lá no folguedo celestial  

se divertiu fazendo a social  

No fino trato esse sapo arrasa, 

imagine só se Deus lhe desse asa! 
 

Sapo que se acha como eu te invejo  

Sapo que coaxa na beira do brejo(4x)  

Lá pelas tantas deu pra ouvir o urubu  

e o sapo brucutu pulou dentro da viola  

a grande zebra se deu quando a ave negra  

disse, em tom de despedida, 

“Vou voltar, chegou a hora!” 

Em pleno vôo num espaço sem tamanho  

um barulho estranho, um certo movimento,  

desconfiou: — Aí tem coisa eu acho! 

E, de boca pra baixo, virou seu instrumento  

- Pobre de mim vou me dar mal! 

Foi o que disse o sapo e desabou  

e disse mais, imaginando o tombo: 

- Se chego vivo me arrombo lá na terra do 
senhor! 

Sapo que não voa, sapo que caiu  

sapo na lagoa e na beira do rio (2x) 

Sapo doido! 

*folguedo = festa; *arrasar = ter sucesso; se dar bem.   * brucutu = feio, grosseiro.  *dar zebra = dar errado, dar 
azar, dar má sorte.   * arrombo = romper-se, quebrar-se. 



      

 - 56 -

Português como Língua de Herança 
Prof. Eliana Miura 

 

 

 

O Curupira - Max Viana 
https://www.youtube.com/watch?v=PHitCG4w7Fs  

 

Dizem que mora na floresta  

Um ser um tanto assustador  

Uns dizem que ele é mal  

E outros dizem que ele é o protetor  

Aparêcia estranha, cabeleira ruiva e anão  

Calcanhar pra frente,  

e as pegadas ao contrário pelo chão  

Faz trato com quem lhe dá fumo ou pinga.  

Um grito perfeito só para atrair caçadores  

E é melhor você não ir senão... 

O Curupura vai te pegar  

Se você não respeitar, a floresta (2x)  

Dizem que mora na floresta  

Um ser um tanto assustador  

Uns dizem que ele é mal  

E outros dizem que ele é o protetor 

 
 

 

 

A Mula Sem Cabeça - Lenine 
https://www.youtube.com/watch?v=ll6P8uJc1hE 

 

Saiu de madrugada 
Os cascos na calçada 
Quem tava adormecida, escutou 
A noite enluarada 
Cruzou em disparada 
O lago onde a sereia se banhou 
Correu a noite inteira 
Ergueu tanta poeira 
Perdeu-se nos caminhos de sertão 
Ouviu atrás do morro 
Latidos de cachorro 
E o grito de um jaguar na escuridão. 
— O céu, as estrelas ouviam meu fado 
     Passei num roçado, cheguei num capim 
     Maria fumaça, com olhos de fogo, 
     Passou a dois metros,  
     gritando pra mim. 

 
Subi no véu da cachoeira 
Bebi a chuva que caiu 
Tirei fagulhas nos lajedos 
Cruzei parede que se abriu 
Montanhas escondidas 
Veredas tão compridas 
E a boca do abismo a esperar 
Tropel na encruzilhada 
Canção mal assombrada 
Corujas com seus olhos de luar 
O céu, as estrelas 
Ouviam meu fado 
Passei num roçado 
Cheguei num capim 
Maria fumaça, com olhos de fogo 
Passou a dois metros, gritando pra mim. 
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O macaco e a velha (conto de riso) 
Para reler com os pais.  

Era uma casa em cima do morro. A velha morava lá. Na frente tinha jardim e atrás um montão de 
bananeira. Perto da porta da cozinha ficava uma escada de pegar banana. A escada quebrou. As 
bananas estavam madurinhas. 

Um macaco vinha passando e a mulher o chamou: 

— Me ajuda a catar? 

O macaco disse sim. Trepou pelas folhas, deu um suspiro e desandou a comer tudo quanto foi banana 
bem bonita. 

A velha gritou: 

—  Safado! 

O macaco ria. 

— Pilantra! 

A mulher ralhava. O macaco só jogava pra velha banana verde ou então fedida, cheia de mosca e 
mancha preta. Depois o macaco deu “até logo” e foi embora. 

A velha juntou a banana que sobrou, xingando e caraminholando. 

Mandou fazer uma boneca grudenta de cera. Botou na porta de casa, junto de uma cesta cheia de 
banana; e ficou agachada, espiando.  

Passou um dia. Nada. Passou outro dia. No terceiro, o macaco passou e sentiu um cheirinho bom. Veio 
chegando: 

— Ô Caterina! Quero banana... 

A boneca nem se mexeu. No céu, um sol de rachar. 

O macaco pediu outra vez. A boneca quieta. O macaco falou grosso: 

—  Me dá uma banana, oh Caterina, senão leva um tapa. 

A boneca nada... e ele —  pá! —  deu e ficou com a mão colada no beiço da moça de cera. 

—  Larga minha mão senão leva um beliscão! 

A boneca nem ligou. O macaco deu, e ficou com a outra mãos presa. 

- Me solta, oh Caterina! Me solta senão toma um chute! 

Esperou que esperou. Meteu o pé e ficou mais grudado ainda. 

—  Diaba! Moleca! Me larga, oh Caterina! —  berrou o macaco, preparando outro pé. 

Chegou a velha arregaçando os dentes: 

—  Agora você me paga! 

Levou o macaco lá dentro e mandou a cozinheira preparar o coitado pra comer na janta. A empregada 
foi e fez. Na hora de matar, o macaco revirou os olhos e cantou: 

Me mata devagar 
Que dói, dói, dói 
Eu também tenho filhos 
Que dói, dói, dói 

 

Na hora de esfolar, o macaco cantou: 

Na hora de temperar, o macaco cantou: 

Me tempera devagar 
Que dói, dói, dói 
Eu também tenho filhos 
Que dói, dói, dói 

Na hora de assar, o macaco cantou: 
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Me esfola devagar 
Que dói, dói, dói 
Eu também tenho filhos 
Que dói, dói, dói 

Me assa devagar 
Que dói, dói, dói 
Eu também tenho filhos 
Que dói, dói, dói 

A cozinheira serviu o macaco num prato enfeitado com arroz, feijão preto, couve, farofa e mandioca 
frita. 

A velha estalou a língua, sorriu, cortou um pedaço e mordeu. Na hora de mastigar, o macaco cantou: 

Mastiga devagar 
Que dói, dói, dói 
Eu também tenho filhos 
Que dói, dói, dói 

A velha estranhou, apertou os olhos, mas comeu tudinho. Foi quando deu uma dor de barriga 
daquelas, pior que rebuliço nas tripas. A mulher levantou, sentou, andou pra lá e pra cá. Não teve jeito, 
era o macaco pedindo: —  Quero sair! 

A velha respondeu: —  Sai pelas orelhas. 

—  Não posso não, que tem cera! —  gritou o macaco. 

— Quero sair! 

A barriga da mulher doía. 

—  Sai pelo nariz! 

—  Tá assim de gosma. Quero sair! 

A barriga roncava cada vez mais. 

—  Sai pela boca! 

— Pela boca não dá, que tem cuspe. Quero sair! 

Aí a velha estufou, que estufou, estufou e PUM!  Foi um estouro que se ouviu lá de longe! E de dentro 
dela saiu o macaco e mais um bando de macaquinhos, tudo tocando viola, dançando e cantando: 

— Eu vi a bunda da velha iá, iá...  

— Eu vi a bunda da velha iô, iô...  

Fonte: AZEVEDO, Ricardo. Meu livro de Folclore: um punhado de literatura popular. São Paulo: 
Editora Ática, 1997. p. 60-66. 

 
Vocabulário:  

*arregaçar (v.t.d.e pronominal): puxar ou dobrar para cima (parte de uma veste); levantar(-se), enrolando, 
arqueando ou enrugando. 

*caraminholar (v. intransitivo): multiplicar-se rapidamente; pulular. 

*catar (v. t. d.): recolher dentre outras coisas ou um por um; apanhar, pegar. 

*desandar (v. t. d. e ind.): dar início a alguma ação, dito ou manifestação de sentimento, de forma súbita e 
intensa. 

*estalar (v. t. d. e intr.): produzir estalido (som breve e seco) ou ruído (em). 

*quieto (adj.): que não se move; parado, inerte; tranquilo; sem ruído; calmo, sereno. 

*ralhar (v. t.d.) : repreender severamente, com tom de voz elevado; admoestar; fazer críticas veementes (a); 
censurar em voz alta. 

*rebuliço (s.m.): grande agitação; confusão, desordem, bulha. 
Fonte = Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0.5a. 
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ADIVINHAÇÕES: Qual é o chá? 

Nome do(a) aluno(a): 
 
............................................................................ 

 

  1. Qual é o chá que se usa na cabeça?  

  2. Qual é o chá que agasalha ?  

  3. Qual é o chá que abre portas?  

  4. Qual é o chá da praça?  

  5. Qual é o chá que é um problema?  

  6. Qual é o chá que é um tipo de casa? 

  7. Qual é o chá da fábrica? 

  8. Qual é o chá que fica no campo?  

  9. O chá que se tem de escolher para votar?  

10. Qual é o chá que atrai a simpatia?  

 

Respostas: 1.chapéu;  2.xale;  3.chave;  4.chafariz;  5.charada;  6.chalé;  7.chaminé;  8.chácara;  9. chapa;  10. charme. 

 
 

Agora me explique (e dê um exemplo) estes... 
Provérbios populares 

 

Quem não tem cão... caça com gato. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Quando um não quer... dois não brigam. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Quem com ferro fere... com ferro será ferido. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Diga-me com quem andas... e te direi quem és. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Água mole em pedra dura... tanto bate até que fura. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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Gato escaldado... tem medo de água fria. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Mais vale um pássaro na mão... do que dois voando. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Quem tem boca... vai à Roma. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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Em 1941, o escritor paulista escreveu “O Saci”, livro 
no qual retrata a cultura brasileira. Eis o resumo: 
“Pedrinho foi caçar no Capoeirão dos Tucanos, a 
mata virgem do Sítio do Picapau Amarelo, e 
encontrou um saci, que lhe contou os segredos da 
floresta e várias lendas do folclore brasileiro, como a 
da Mula-sem-cabeça, do Boitatá, do Lobisomem, do 
Negrinho do Pastoreio e muitas outras coisas...  

Juntos, eles salvaram Narizinho do feitiço da Cuca. 
Nessa aventura pela mata Pedrinho quase ficou cego 
por causa da Iara, e a Cuca morreu de medo de alguns 
pingos d'água... 

A história do livro foi adaptada para o filme de 
mesmo título. A versão do filme é fiel ao livro, exceto 
quando Saci encontra o fio de cabelo preso ao pente 
da Iara (pois no livro, o Saci pula na cabeça da Iara e 
arranca um fio de cabelo dela). 

 
 

José Bento Renato Monteiro Lobato (Taubaté - SP, 18/4/1882 – São Paulo, 4/7/1948) foi um 
dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos e foi o primeiro escritor 
brasileiro a escrever para crianças; leia mais sobre ele em:  
 http://lobato.globo.com/lobato.asp  
 

 

Suas personagens mais conhecidas são: 
Emília, uma boneca de pano com 
sentimento e ideias independentes; 
Pedrinho, personagem em quem o autor 
se identifica; Visconde de Sabugosa, 
uma sábia espiga de milho; a Cuca, uma 
vilã que aterroriza a todos do sítio; o 
Saci Pererê e outras personagens que 
fazem parte da inesquecível obra: O 
Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje 
encanta muitas crianças e adultos. 
 

Vale a pena ler: A Menina do Nariz 
Arrebitado, O Saci, Fábulas do 
Marquês de  Rabicó...  

Noivado de Narizinho, O Pó de Pirlimpimpim, Emília no País da Gramática, Memórias da 
Emília, O Poço do Visconde, A Chave do Tamanho  etc. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Monteiro_Lobato  
 
Para toda a família assistir em casa: 
Sítio do Pica-pau Amarelo - O Saci (1h58’59 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf48Dzegid0  
O Saci - Sítio Do Pica-pau Amarelo (HD - Completo) (10’27 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=fpb4DFQd7gQ&list=PLiQcakz1bcOgGXF6dWARalZySteYDxQK0  

 
 
[Cada um dos alunos leu um parágrafo do conto d’ “O macaco e a velha” e houve muitas risadas.] 
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CCBI – Curso de PLH 2014-2015 

Atividade com HQ — histórias em quadrinhos 
 

Nas Histórias em Quadrinhos, os 
“balões” fazem parte da ilustração da 
história. Eles ajudam a contar a 
história, demonstrando o tipo de 
sentimento envolvido nas falas dos 
personagens. 
 Seja você um escritor e tente 
inventar uma história em quadrinhos 
com as dicas a seguir: 
 

1) Pense na história inteira. Qualquer 
situação real ou imaginária. Imagine 
um “filminho” na sua cabeça. Não 
complique demais com detalhes 
desnecessários. 
 

2) Numa folha de papel, apenas 
descreva cada quadrinho, já 
pensando nas falas dos personagens, 
cenas etc: uma espécie de “roteiro” 
da sua história.  
Assim, por exemplo: 
Primeiro quadrinho: Dia de sol, 
menino andando na rua. 
Segundo quadrinho: Ele encontra 
um homem e diz “Por favor, o senhor 
pode me dizer as horas?” 
3) Se acha difícil diagramar a página, 
recorte quadrados de papel e 
produza um por um: desenho com 
balões. 

 

4) Depois é só colocar na página ou páginas, vendo como ficam melhor… 

5) Antes de colar os quadrinhos, lembre-se de deixar um espaço para o título, na primeira página. 

Fonte: http://conteudodasprovas.wordpress.com/historias-em-quadrinho/  
 

 
 

Fonte da tirinha : http://www.cbpf.br/~eduhq/index2.html  
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História com sons 
Observe as cenas da história abaixo. São cenas nas quais foram utilizados sons onomatopaicos que 
descrevem, melhor que mil palavras, as ações que estão acontecendo. 
 

 
Fonte da imagem: http://espacoeducar-liza.blogspot.it/2014/07/80-atividades-de-producao-textual-ou.html  

 
 
Que legal, não é?! Então, agora crie a sua história somente com SONS. Use, e abuse, de sua 
imaginação! 
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Nome do(a) aluno(a): ...........................................................................                   Data: 07 / 11 / 2014. 
 

MINHA história em quadrinhos para o V Concurso de desenho do Itamaraty 
com entrega, no CCBI, até 23 de janeiro de 2015. 

Esse Concurso visa a promover e divulgar o interesse pelo Brasil e pela brasilidade entre o público 
infantil brasileiro residente no exterior. Com o tema “Uma História Brasileira”, os desenhos deverão 
retratar, de forma criativa e original, na forma de quadrinhos, uma história envolvendo qualquer 
experiência direta ou indireta da vida de brasileiro(s) no exterior. 

Poderão inscrever-se no Concurso cidadãos brasileiros que residam no exterior e que tenham, na data 
da inscrição, entre 06 (seis) e 09 (nove) anos de idade (Categoria I) ou entre 10 (dez) e 12 (doze) anos 
de idade (Categoria II). 

Cada concorrente poderá participar com apenas uma história em quadrinhos. O desenho 
deverá ser, obrigatoriamente, inédito.Os desenhos poderão ser desenvolvidos em todas as 
modalidades: com aquarelas, guaches, canetas hidrográficas e outros materiais; e utilizando 
todas as técnicas: colagens, tecidos e materiais diversos, entre outros. Não se pode utilizar 
lápis de cor. Deve ser apresentados em uma única folha de papel de desenho, de qualquer tipo, 
de formato A3. As histórias deverão ter no mínimo 03 (três) e no máximo 09 (nove) 
quadrinhos.  

O período para entrega das inscrições e dos desenhos será de 01º/10/2014 a 01º/02/2015. Serão 
desconsideradas as inscrições e os desenhos recebidos na Embaixada/Consulado após o prazo 
estipulado. 

A Comissão Julgadora terá até 15/07/2015 para reunir-se, selecionar os premiados e divulgar os 
resultados finais. Os jovens artistas premiados ganharão kits de jogos, brinquedos e/ou livros infantis 
sobre o Brasil e literatura brasileira, doados por parceiros do Ministério das Relações Exteriores. 

 

Criando uma história curta: 

O ENREDO: sucessão de acontecimentos (com começo, meio e fim) que constituem a ação. 

* use uma linguagem clara e breve (concisa); 
* textos divertidos/cômicos são mais aceitos, mas não obrigatórios; 
* o tempo tem menos importância numa HQ; preocupe-se mais com o espaço (onde acontece a 
história); 
* A perspectiva de quem escreve é dada pelo foco narrativo (de 1ª ou 3ª pessoa): decida se contar a 
história de um ponto de vista pessoal (eu fiz isso...) ou contar o que outra pessoa fez; 
 
OS QUADRINHOS: conjunto de linhas que delimitam o espaço de cada cena. 

* lembre-se de que o formato dos balões também podem expressar os sentimentos das personagens; 
* quanto ao desenho e à coloração, use técnicas inovadoras e criativas para surpreender seu leitor; 
 
Personagem / personagens: ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Enredo (o que aconteceu? / onde?): 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

E agora monte a sua história: “UMA HISTÓRIA BRASILEIRA” 

            (espaço em branco, do tamanho de uma folha A4, para o aluno fazer seu desenho). 
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ORTOGRAFIA 
Dicas sobre pronúncia e acentuação gráfica da língua portuguesa 
 

Na passagem da fala para a escrita, a língua portuguesa é muito fácil de ser lida porque possui todas as 
indicações sobre a sílaba tônica (forte) da palavra. Se ela não for acentuada, a sílaba tônica dependerá 
do final dessa palavra: se termina em vogal oral ou nasal, em ditongo ou em consoante; ou, então, a 
palavra possuirá um acento gráfico (diacrítico) que indicará onde é sua sílaba tônica. 

Esse acento gráfico indicará também se, na leitura, a vogal é aberta (como em “café”) ou fechada 
(como em “você”); e um especial diacrítico, o TIL, indica que a vogal A ou O possui um som nasal, 
como em “pão” e “corações”. 

O Português possui os acentos: ´ agudo; ` grave (fechado; usado exclusivamente para marcar a união da 
preposição A e um artigo feminino ou um demonstrativo, como em “às” e “àquele”); e ^ circunflexo (que 
representa uma vogal fechada ou precedida de um “m” ou “n”, como em lâmpada e Ângelo).  

No Brasil, até janeiro de 2009, existia o ¨ trema, colocado na letra u, dos grupos “gue, gui” e “que, qui” 
(usado para indicar que aquele “U” deveria ser pronunciado, como em “linguística”). 

Mas a maioria das palavras deste idioma não possui acentos gráficos e as palavras (dependendo 
de sua sílaba tônica) são classificadas em: a) proparoxítonas (a antepenúltima sílaba é a forte); b) 
paroxítonas (a penúltima sílaba é a forte); ou c) oxítonas (a última sílaba é a forte).  

Como saber, então, qual é a sílaba forte de uma palavra não acentuada graficamente?  Descubra isso 
nos quadros abaixo: 

a) Geralmente, são paroxítonas  as palavras que terminam em... 
 
 
 
 

__  X  __. 

-a(s), -am casa(s), falam 

-e(s), -em(ens) elefante(s), comem; homem (homens) 

-o(s) menino(s) 

 

b) e são oxítonas as palavras que terminam em consoantes, ditongos e em... 
 

__  __  X -i(s), -im(ins) aqui, abacaxi(s), amendoim  (amendoins) 

-u(us), -um(uns) 
guru(s), algum (alguns) 

 
Outros exemplos: BraSIL; abacaXI(s); neON; guRU(s); canTAR, ArTUR; feLIZ; xeROX; irMÃ; irMÃO; 
e MaRIA, aconteCEU, dePOIS, anunciOU.  
 

Desse modo, devemos acentuar somente as palavras que fogem desse esquema.  Observe:  

sofá        café        vovó        lâmpada       você        ônibus  
 
E vejam a marcação da nasalidade em: mamão; limões 

 

Todas essas palavras se forem escritas SEM seus acentos gráficos terão outro som/ outra pronúncia; 
algo como: “/sôfa/, /lampáda/, /cáfe/, /vôce/, /vôvo/, /onibús/, /mamáo/, /limóes/”... 

Muito estranho, não é? 
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Atividades de consciência fonológica: reconhecer a tonicidade das sílabas 
 

Acentue as palavras abaixo quando necessário: 

 

ESCREVO  EM  MEU  CADERNO, COMO SE FOSSE UM 

DIARIO.   VOVO  ESTA  SENTADA  NUMA  CADEIRA DE 

PALHA,  TOMANDO UM CAFE (OU  SERA  UM  CHOCOLATE  

QUENTE)?  SEUS  OCULOS  ESTAO  EMBAÇADOS  POR  

CAUSA  DA FUMAÇA  QUE  SAI  DE  SUA  XICARA  AZUL.  

PARA SE AQUECER,  PORQUE  FAZ MUITO FRIO, ELA ESTA  

USANDO  UM  CACHECOL  E  UM  GORRO  DE  LA.   ONDE 

ESTARA VOVO  AGORA?   ELE  TAMBEM  GOSTA  DE  CAFE. 

 
Agora, escreva as palavras do texto acima, dependendo da sílaba forte que ela tiver: 
                Paroxítonas                                               Oxítonas                Proparoxítonas 

........ /  X  /........  ......../........ /  X X  /...... /...... 
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Conclusão: as palavras mais comuns são as ........................................ . 

As palavras menos comuns são as ...................................................... . 

E todas elas possuem acentuação gráfica. Você sabe explicar por que? 

Observe:  XÍCARA   ÓCULOS 

Geralmente, em relação à sílaba forte, como se comportam as palavras que terminam 
em –A(s), -E(s)  e  –O(s)? 
 

.......................................................................................................................................... 

Desse modo, se nós não acentuarmos essas duas palavras, elas serão pronunciadas 
assim: /scicAra/ e /ocUlos/... Portanto, ambas as palavras, para serem lidas 
corretamente, devem ser acentuadas. Você concorda? 

 

O que é o que é? 
O que está acima de nós? 
 
Resposta:  .............................................. . 

Vamos, novamente: acentue as palavras abaixo quando necessário: 
 
AGORA  E  EPOCA  DE  COMER  PESSEGOS.  NAO GOSTO 

MUITO  DESSA  FRUTA,  APESAR  DE  EU  TER  UMA ARVORE  

DE  PESSEGOS  NO MEU QUINTAL.   

PREFIRO BANANAS  PORQUE   O  POLEN  DE  SUAS  FLORES  

NAO ME CAUSA  ALERGIA.  
 

Escreva as palavras do texto acima, dependendo da sílaba forte que ela tiver: 
                Paroxítonas                                               Oxítonas                Proparoxítonas 

........ /  X  /........  ......../........ /  X X  /...... /...... 

     

     

     

     

     

     

     

 
[Duas aulas depois de termos feito esta atividade fiz um ditado com o texto sobre a vovó e seu. 
Além da falta de acentuação, houve problemas de caligrafia quanto à correspondência entre o som 
/sh/ e a letra X (xícara) e o dígrafo CH (cachecol). Houve também muita confusão na escrita de 
vogal nasal em fim de palavra (estão, um, também, lã etc.), assim como na grafia do som /k/ em 
“quente” e “aquecer”. ] 
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O ALFABETO — nosso abecedário: 26 letras 
 

A 

(a) 

de 
amor 

B 

(bê) 

de 
bola 

C 

(cê) 

de casa 

D 

(dê) 

de 
dado 

E 

(e) 

de 
elefante 

F 

(éfe) 

de faca 

G 

(gê) 

de gato 

H 

(agá) 

de 
hospital 

I 

(i) 

de 
igreja 

J 

(jota) 

de 
jarro 

K 

(cá) 

L 

(éle) 

de 
laranja 

M 

(ême) 

de 
macaco 

N 

(êne) 

de navio 

O 

(ó) 

de ovo 

P 

(pê) 

de pato 

Q 

(kê) 

de queijo 

R 

(érre) 

de 
rato 

S 

(ésse) 

de 
sapo 

T 

(tê) 

de 
tatu 

U 

(u) 

de uva 

V 

(vê) 

de vaso 

W 

(dábliu) 

Wagner 

X 

(xis) 

de 
xícara 

Y 

(ípsilon) 

Yara 

Z 

(zê) 

de zebra 

 

 

Como se  soletra  o seu nome? 

………………………...........................................................……..............................................……………………… 

……………........................................................................................… . 

 
Os sons da letra “C”: 

a) som de /k/, como “coco”: 

 

CA CO CU casa coisa cultura 

QUE  /che/ QUI  /chi/ queijo quinze 

 
b) som de /s/, como “sol”: 

 

ÇA ÇO ÇU cabeça aço açúcar 

CE CI cebola cidade 

 
c) som de /cuê/ - /cui/:  

QuE QuI   frequência tranquilo 
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Os sons da letra “G”: 

a) som de /gh/, como “gato”: 

 

GA GO GU gato gordo agosto 

 

GUE 

 

GUI 
sangue 

guerra 

guia 

guichê 

 

b) som de /j francês/, como “jornal”: 

 

 

GE   

 

GI     

gente 

general 

geralmente 

girassol 

gigante 

girafa 

 

c) som de /gu-ê/ - /gu-i/:  

GuE GuI aguentar 

bilíngue 

linguística 

linguiça 

 

DÍGRAFOS (grupo de duas letras usado para representar um único fonema): 
             som 

CH SC    chão 

  chegar 

   chinelo 

   chorar 

  chuva 

  chuveiro 
 

LH GL      filho 

   molhar 

   mulher 

  colher 

    bolha 

   bolhinha 

 

NH GN      sonho 

  aranha 

  cunhado 

  banheiro 

   conhecer 

  companhia 
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Mas... 

GN ghi  signo indignação ignorante   magnânimo 

 
As únicas consoantes DUPLAS em língua portuguesa são:  
 

RR R 

francese 
guitarra  correspondência  barriga      carro 

SS /s/  assassino  pêssego   assinalar     associação 

 
Observe: afeto, apelo, contato, perfeito, oito, sete, ótimo etc. 
 
 
SONS NASAIS — Som de palavras que  terminam  em: 
 

-AM /auñ/ —    eles falam  

-EM /eiñ/  —     Belém;   também;  homem ; hífen 

-IM /iñ/     —     o  fim; sim;  assim (= deste modo) 

-OM /ouñ/ —     bom; com  

-UM /uñ/   —    rum;  algum  

-ÃO /ãouñ/ —   balão;  pão  

-ÃE(s) /ãeiñ(s)/  —    mamãe;  alemães; pães  

-ÕE(S) /õeiñ(s)/ —  ela põe os óculos; balões  
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Pinte as palavras que têm o TIL (~) e depois ligue-as aos desenhos 
correspondentes: 
 

 

MÃO 

NAVIO 

ÍMÃ 

AVIÃO 

BOLA 

AVE 

VIOLÃO 

SACOLA 

TUBARÃO 

 
 
 
 
 
[A fim de tornar mais divertida a discussão sobre o ALFABETO em Português, fizemos um jogo de 
“O que é o que é”, utilizando o livro “ABC Doido”. A cada criança foi dado, aleatoriamente, uma 
ficha com uma adivinhação ilustrada; quem conseguia adivinhar ganhava uma balinha. Por 
exemplo, se a letra em questão fosse o R, eu explicava na lousa qual o som dessa letra e pedia aos 
alunos para me darem exemplos de palavras que começavam com R, que tinham R no meio e no 
fim e também palavras com dois Rs: rato, porta, comer, carro. ] 
 
No livro "ABC Doido", a escritora brinca com as palavras e a imaginação dos leitores. Nas 
páginas ilustradas e muito coloridas, personagens como lobos, sereias e outras 
assombrações são tema das charadas propostas por Lago para, de uma forma lúdica e 
divertida, contar histórias das letras de todo o alfabeto. 
Este livro-jogo, ideal para as primeiras leituras, faz com que a alfabetização aconteça 
naturalmente. Através de charadas com a formação das palavras, a criança aprende o 
ABC. Traz ainda, brincadeiras como imitar o desenho de uma letra com o próprio corpo. 
Onde comprar: Pelo telefone 0800-140090 ou pelo site da Livraria da Folha 
http://livraria.folha.com.br/catalogo/1148899/abc-doido  
Lago, Angela. ABC Doido. 2ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1999. Capa e ilustração da 
autora. 24 folhas. 
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O que é, o que é, minha prenda: a primeira 
coisa que o ZOOLÓGICO tem; e tem no meio 
de qualquer FAZENDA? 

 

 

 
O que é, o que é? Responda sem demora: o 
ROUXINOL tem dentro e a xícara... do lado de 
fora? 

 

 

 
O que é, o que é? Uma coisinha que não cheira 
nem FEDE, mas você enxerga; e é o que ela 
pede?! 

 

 

 
Pode gritar já, sem dó: o que é que 
ASSOMBRAÇÃO usa seis de uma só vez? 

 

 

 
Minha cruz é você. Mas tem outra cruz no 
ABC. Qual é? 

 

 

 
Quero ver adivinhar! O que falta numa ANTA 
para ir para o altar? 

 

 

 
Não vou contar! Não me aperte... Mas qual a 
letra que NÃO quer que você ACERTE? 
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Responde esta, querida: para quem ESCUTA 
MAL, qual é a letra preferida? 
 

 

 

 
Qual a letra, com um lado, que me deixa 
ENVERGONHADO? 
 

 

 

 
Qual a letra, com um lado, que me deixa 
RESFRIADO? 
 

 

 

 
Essa é fácil, assim espero. Sem tirar nem pôr, é 
igual a zero: que letra é? 
 

 

 

 
E agora responde: qual a letra que, quando é 
CULTA, se esconde? 
 

 

 

 
Só para quem passou de ano: como o AR se 
transforma em oceano? 

 

 

 
O que é, o que é: NENHUMA tem, NADA 
também, NUNCA tem sempre, NINGUÉM 
sempre tem? 
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Responda quem não for bobo: como é que se 
faz um BOLO de LOBO? 

 

 

Agora pensa... Espera! O que falta numa AULA 
para ser uma “aula de fera”? 
 

 

 

 
Ô dó! O que falta neste MUNDO para ser um 
sujo só? 
 

 

 

 
O que é? Adivinha: A GALINHA sem linha? 
E agora vê se acerta! Qual é a hora mais certa? 
 

 

 

Qual é a parte da GALINHA que é a primeira no 
GARFO, mas não entra na COZINHA? 

 

 

 
Se você estivesse a naufragar, o que tiraria da 
FILHA em alto-mar? 
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Adivinhe, que é pra já! Qual a letra que é AVE 
quando é má? 
 
E qual a letra, anjinho meu, que é má e você 
COMEU? 

 
 

 

 
O que é, o que é? Uma letra, muita PENA. Nas 
mãos, uma dezena. 

 

 

 
O que é que tem em 100 e em 1001 não 
tem? 

 

 

 
Adivinha, adivinha, meu bem, com dois eu faço 
um neném. 

 

 

 
Qual a coisa com CORDA, meu benzinho, que não 
te deixa dormir nem mais um pouquinho? 

 

[Nas aulas também foi utilizado este material: 
 

PDF: ADIVINHAS,, CHARADAS, PARLENDAS,PROVÉRBIOS E TRAVA–LÍNGUAS EDUC. 
INFANTIL/CICLOS DE APRENDIZAGEM I e II / EJA 
escolas Municipais de Salvador -  Secretaria da Educação e Cultura de Salvador. 
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-
cenap/publicacoes/caderno%20de%20apoio%20a%20pratica%20pedagogica%20advinhas%20charad
as%20parlendas%20proverbios%20e%20trava-linguas.pdf   ] 

PLH — CCBI     14/11/2014 
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Serão comemorados neste domingo o dia da Proclamação da República (15/11/1889) e, na 
quarta-feira, 19 de novembro, o Dia da Bandeira, um símbolo nacional 

Após sua descoberta, pelo almirante português Pedro Álvares Cabral, em 1500, o Brasil foi colônia de 
Portugal até 1822. Depois de 15 de novembro de 1889, quando houve a proclamação da República no 
Brasil, foi criada, então, uma nova bandeira para representar essa nova fase da história brasileira. A 
bandeira do Brasil Império (1822-1889) foi substituída pelo projeto de Raimundo Teixeira Mendes e 
Miguel Lemos, com desenho de Décio Vilares, mas a inspiração dos autores para produção da nova 
bandeira continuava sendo a bandeira do período imperial desenhada pelo pintor francês Jean 
Baptiste Debret. A substituição da bandeira representa as mudanças que o Brasil estava sofrendo 
naquele momento: mudanças na forma de governo e de governar, do regime imperial para uma 
república federativa: com uma ideia de um Estado-nação, de patriotismo e de surgimento do 
sentimento nacionalista. 
 

Características 
A Bandeira Nacional, um dos principais símbolos do Brasil, reúne 
uma série de detalhes obrigatórios que devem ser obedecidos, de 
acordo a com a legislação. O tamanho, a precisão nas cores, a 
disposição das estrelas que representam os estados e da faixa central 
devem ser seguidos à risca, assim como a forma como ela é 
homenageada e guardada.  

No ensino fundamental, são obrigatórias as aulas sobre os símbolos 
nacionais: a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, as Armas 
Nacionais e o Selo Nacional. 

No dia dessa cerimônia, a Bandeira Nacional é hasteada no mastro da 
Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Congresso, em 
Brasília -DF. Com 280 metros quadrados, a bandeira é a maior do 
País.  
 
Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/2013/11/comemorado-nesta-terca-feira-19-de-novembro-e-
o-dia-da-bandeira  

sob a licença Creative Commons / CC BY ND 3.0 Brasil  CC BY ND 3.0 Brasil 
Sobre os símbolos nacionais: 
http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/simbolos_nacionais.htm  
 

Hino da bandeira nacional 
por Leandro Carvalho (Mestre em História):  
http://www.brasilescola.com/historiab/hinobandeiranacional.htm  
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O hino à bandeira do Brasil se constituiu como elemento de formação da identidade nacional brasileira 
juntamente com outros símbolos, como a bandeira e o hino nacional. 

As bandeiras e os hinos são símbolos criados para representar um sentimento de unidade, de 
patriotismo, ou seja, tais sim-bologias (mas não somente elas) criam um sentimento de pertença de 
um determinado povo a uma nação, manifestando o sentimento de nacionalidade. 

 

 

O hino é outro elemento simbólico 
de uma nação. No Brasil, o primeiro 
hino surgiu após a Independência 
brasileira, composto por D. Pedro I, 
tornou-se o Hino à Independência do 
Brasil. O hino nacional surgiu com a 
música de Francisco Manoel da Silva 
pelo decreto nº 171 do ano de 1890. A 
letra do hino foi escrita no ano de 
1909 por Osório Duque  

Estrada, foi oficializado como hino pelo decreto nº 15.671, no ano de 1922 (Centenário da 
Independência). No ano de 1906, apareceu pela primeira vez o hino à bandeira brasileira, escrita pelo 
poeta Olavo Bilac, esse hino tornou-se mais um elemento constituidor da identidade nacional 
brasileira.  

 

Hino à Bandeira Nacional (1906) 
Letra: Olavo Bilac  /  Música: Francisco Braga 
 

Salve, lindo pendão da esperança, 
Salve, símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz. 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 
 
Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul, 
A verdura sem par destas matas, 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul. 
 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 

Contemplando o teu vulto sagrado, 
Compreendemos o nosso dever; 
E o Brasil, por seus filhos amado, 
Poderoso e feliz há de ser. 
 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 
 
Sobre a imensa Nação Brasileira, 
Nos momentos de festa ou de dor, 
Paira sempre, sagrada bandeira, 
Pavilhão da Justiça e do Amor! 
 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 

 
Vocabulário: *augusto: que merece respeito, reverência; venerável; de grande imponência; 
magnífico, majestoso, solene.   *encerrar (v. t. d. e pronominal) conter em si, incluir, compreender; 
recolher(-se) ou guardar(-se) em clausura; fechar(-se) 

*pairar (v. t. indireto e intransitivo) sustentar-se no ar aparentando imobilidade; adejar, voar 
vagarosamente; estar sobre. *pendão: bandeira.  *Salve (interjeição): expressa saudação ou 
cumprimento. *sem par: único, sem igual. 
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*Cruzeiro do Sul: uma das constelações mais 
importantes do mundo. 
O Cruzeiro do Sul, também chamado de Crux, apesar 
de ser a menor de todas as constelações, é uma das 
mais importantes, principalmente para os povos do 
hemisfério Sul. Sua visualização só é possível no 
hemisfério sul ou regiões do hemisfério norte, 
próximas à linha do Equador. 
João de Faras, astrônomo da esquadra de Cabral, foi 
o primeiro a documentar a existência dessa 
constelação em forma de cruz, em 1500. Entretanto, 
somente 1617, através de estudos realizados por 
Augustim Royer, foi estabelecido o nome de Cruzeiro 
do Sul.  
Seus braços são formados por quatro estrelas de   
primeira grandeza e seu braço mais extenso serve também para identificar o Polo Sul, situado a uma 
distância de 3,5 vezes a longitude da própria constelação. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/cruzeiro-sul.htm  
Poeta brasileiro Antonio Gonçalves Dias 

Canção do exílio   —   Primeiros cantos (Coimbra, julho de 1843) 
 

Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá;  
As aves, que aqui gorjeiam, (cantam) 
Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas,  
Nossas várzeas têm mais flores, (planícies) 
Nossos bosques têm mais vida,  
Nossa vida mais amores. 

Em cismar, sozinho, à noite, (meditar, considerar) 
Mais prazer eu encontro lá;  
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, (riquezas de detalhe) 
Que tais não encontro eu cá;  
Em cismar –sozinho, à noite–  
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
 
Não permita Deus que eu morra,  
Sem que eu volte para lá, 
Sem que disfrute os primores (aprecie) 
Que não encontro por cá;  
Sem qu'inda aviste as palmeiras,      (que ainda) 
Onde canta o Sabiá. 

 

Antônio Gonçalves Dias foi poeta, professor, crítico de história e etnólogo. 
Nasceu em Caxias, no Maranhão, em 10/08/1823, e faleceu em naufrágio 
do navio Ville de Boulogne, no baixio dos Atins, MA, em 3/11/1864. É o 
patrono da Cadeira n. 15 da Academia Brasileira de Letras, a ABL, por 
escolha de seu fundador Olavo Bilac. 

Era filho de João Manuel Gonçalves Dias, um comerciante português e de 
Vicência Ferreira, mestiça. 

Embora não tenha sido o primeiro a buscar na temática indígena recursos 
para o abrasileiramento da literatura, Gonçalves Dias foi o que mais alto 
elevou o Indianismo. Pela obra lírica e indianista, ele é um dos mais 
típicos representantes do Romantismo brasileiro e forma com José de 
Alencar, na prosa, a dupla que conferiu caráter nacional à literatura 
brasileira. 

Foi aluno de Direito em Coimbra a partir de 1840. Gonçalves Dias foi colega dos principais escritores 
da primeira fase do Romantismo português. Inspirado por essa convivência e a saudade da pátria, 
escreveu a "Canção do Exílio" — poema que se tornou tão célebre que alguns de seus versos são 
citados no Hino Nacional brasileiro.  

Fontes: http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=866&sid=183  

          e   http://educacao.uol.com.br/biografias/antonio-goncalves-dias.jhtm 
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Hino Nacional Brasileiro 
Música: Francisco Manoel da Silva  (1822)        Letra: poema de Joaquim Osório Duque Estrada  (1909) 
                                                                                                                 http://it.wikipedia.org/wiki/Hino_Nacional_Brasileiro  

I 
 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas (calmas, 
tranquilas, serenas) 
De um povo heroico o brado* (grito, clamor) 
retumbante (que ressoa, ecoante) 
E o sol da liberdade (independência: 7/9/1822),  
em raios fúlgidos (brilhantes, luminosos), 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor (garantia) dessa igualdade  
Conseguimos conquistar com braço forte (com 

nossa firmeza),  
Em teu seio (interior, âmago), ó liberdade,  
Desafia o nosso peito (coração) a própria morte! 
 

Ó Pátria amada,  
Idolatrada (adorada, venerada, amada), 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido (brilhante, 
resplandecente) 
De amor e de esperança à terra desce,  
Se em teu formoso (belo) céu, risonho (repleto de 

promessas) e límpido (claro),  
A imagem do Cruzeiro resplandece (brilha). 
 

Gigante pela própria natureza,  
És belo, és forte, impávido (destemido) colosso 
(gigante)  
E o teu futuro espelha (refletirá) essa grandeza. 
 

Terra, adorada,  
Entre outras mil,  
És tu, Brasil,  
Ó Pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil (generosa), 
Pátria amada,  
Brasil! 

II 
 
Deitado eternamente em berço 
esplêndido (admirável),  
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras (cintilas, brilhas), ó Brasil, florão 
(ornato, enfeite) da América,  
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 
Do que a terra mais garrida (elegante), 
Teus risonhos, lindos campos têm mais 
flores, 
"Nossos bosques têm mais vida",  
"Nossa vida" no teu seio "mais amores." 
 
Ó Pátria amada,  
Idolatrada,  
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo  
O lábaro (bandeira) que ostentas (exibes) 
estrelado,  
E diga o verde-louro (amarelo) dessa 
flâmula (bandeira) 

Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava (arma) 
forte,  
Verás que um filho teu não foge à luta,  
Nem teme, quem te adora,  
a própria morte. 
 

Terra adorada,  
Entre outras mil,  
És tu, Brasil,  
Ó Pátria amada! 
 

*[As margens plácidas do rio Ipiranga (rio 
vermelho) ouviram o brado retumbante de um 
povo heróico] 

 

Fonte e “para saiber mais”: http://www.soportugues.com.br/secoes/curiosidades/hino.php  
Veja também:  http://www.brasil.gov.br/pais/simbolos_hinos/simb/imprimir  
 
[Em sala de aula, sempre para seguir um “ritual”, houve leitura dos textos (cada aluno lê um 
parágrafo) e trabalho com vocabulário e compreensão do texto. Como algumas crianças nasceram, 
ou moraram, ou mesmo conhecem a capital do país, conversamos sobre suas memórias da cidade. 
Todos cantamos em coro o Hino Nacional.] 
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CCBI – Curso de PLH 2014 

Para que você saiba: 
“Os minhocos são animais anelídeos da classe Oligoqueta, ordem Haplotaxida, distribuídas pelos solos 
úmidos de todo o mundo, algumas de apenas centímetros e outras com um a dois metros de 
comprimento, casos nos quais são conhecidas como minhocuçus. O seu corpo é formado por anéis 
(segmentos corporais). São ainda conhecidas pelos nomes populares de bichoca e isca 
(principalmente quando usadas na pesca). 
Elas vivem enterradas (são animais subterrâneos), escavam galerias e canais, buscando abrigo e 
restos vegetais, seu principal alimento, ingerido com grandes quantidades de terra. Elas são, portanto, 
animais detritívoros, pois se alimentam de detritos de várias origens, q  ue compõem o húmus. As 
minhocas constantemente excretam terra, devido ao seu sistema digestivo simples. 
As minhocas têm o corpo cilíndrico, alongado, com a boca e o ânus, em extremidades opostas; e um 
anel mais claro, o clitelo, mais próximo da boca.”   Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Minhoca 

 
 

 

 
Minhoca boboca (cancioneiro popular)  
MPBaby (Saulo Ribas, 2013) - Minhoca e minhoco: 
 https://www.youtube.com/watch?v=xyAjMw31lTE  

 

Versão 1:                                                                 Versão 2: 
Minhoca, minhoca  
me dá uma beijoca  
Não dou, não dou! 
Então eu vou roubar! 
 

Smack, smack!!! 
 

Minhoco, minhoco  
você é mesmo louco 
Você beijou errado,  
a boca é do outro lado! 

Minhoca, minhoca  
me dá uma beijoca. 
Não dou, não dou! 
Então eu vou te dar! 
 

Smack, smack!!! 
 

Seu bobo, seu bobo 
Você beijou errado,  
minha boca é do outro lado 
cansei de te avisar! 

 
 

Minhocas: curta metragem (animação) 
Ficha Técnica: 

Título: Minhocas    
Duração: 15 min.     Cor: Colorido 
Ano: 2005     
Direção: Paolo Conti 
Roteiro:  Paulo de Tarso Domite (DISCA)    

Cidade: Florianópolis – SC, Brasil 
Gênero: Animação         
Idioma: Português Vozes: Guilherme Briggs; Orlando 
Drumond; Waldyr Santana; 
Maria Helena Pader  

FONTE: http://www.programadorabrasil.org.br/filme/425/  

 
Minhocas  

http://www.terra-brasil.de/arquivos/c8c2215d8a13a8bfc65e70beb480477a.pdf  
 

Nesta família de minhocas, Júnior está crescendo e ainda não conseguiu do pai, da mãe e do avô 
nenhuma resposta convincente para uma questão que não pára de intrigá-lo: por que é proibido 
cavar para cima? 
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Barata (narrador) — Vivia feliz na terra uma família de minhocas. Eles sempre falavam sobre os 
verdadeiros terráqueos. E mesmo numa família de minhocas os filhos perguntam cada coisa, vou te 
contar! 
 

Júnior brinca com um tatu-bola; o pai acende a “lâmpada da casa” e o avô  ronca  na sala. O tatu-
bola, para escapar, se finge de morto. O filho, então, pergunta: 
 

Filho: — Pai, o que acontece quando a gente morre? 

Pai:    — Ué filho, a gente é enterrado! 

Filho: — Não entendi! Mas a gente já é enterrado! 

Pai:    — Sim filho, mas quando a gente morre a gente é enterrado mais pra baixo ainda, para ficar mais 
pertinho do Criador. 

Filho: — Ah!  E por que o criador fica lááááá embaixo da terra, pai? 

Pai:    — Porque sim, filho, porque sim. 

Mãe: — “Porque sim” não é resposta, Adonis. 

Pai:   — Então explica você pra ele, Marta. 

Mãe: — É porque lá no centro da terra existe um lugar maravilhoso, cheio de alegrias, onde a gente 
fica cavando só em terra molinha e cheirosa... 

Filho: — Ihhh!! Jura mãe? Sem adubo de cocô?... 

Avô:  — Olhe a boca, Júnior! 

Filho: — Mãe, o papai falou que ninguém sabe se é verdade que existe o centro da terra. 

Mãe: —Adonis! Isso é coisa de se ensinar pro menino? 

Pai:  — Eu não disse isso, eu disse que existe... mas que ninguém viu ainda. 

Avô: — Eu também não acredito! 

Mãe: — Papai! Não dê ouvidos pra ele Júnior. E só vai pro centro da terra quem merece, quem cava a 
vida toda com honestidade, sem pegar a terra do outro. 

Avô: — Eu vou saber logo, logo... Eheheh! 

Mãe: — Papai, que horror! 

Avô: — Mas é a vida! Eu já sou uma minhoca toda  enrugada. Vamos ver se eu encontro um Criador. 
Eu tenho umas perguntinhas para ele. 

Júnior fica pensando, refletindo. 

Filho: — Ô manhê, mas por que a gente não pode cavar para cima? 

Todos os adultos ficam apreensivos, sem saber como responder àquela pergunta. 

Mãe: — Porque sim, filho!   Porque sim! 

Pai: — “Porque sim” não é resposta... É melhor falar logo, ele já está grande. 

Filho: — Êêêê, fala, fala, fala! Fala aí pô! 

Pai: — Filho, cavar pra cima é muito perigoso. 

Avô: — Se você cava pra cima, acaba na boca de um peixe. Tem uns monstros que te espetam num 
ferro e te põem na água e o peixe te come. 
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Mãe: — Papai! Assim o menino tem pesadelo. Não é assim não Júnior. Isso são lendas antigas. 

Avô: — Lenda, lenda. Tudo é lenda pra vocês. 

Filho: — Ah, lá na escola um menino falou que se a gente cava pra cima vem um bicho horroroso 
chamado passarinho, que pega a gente pra levar pros filhos dele comer! Ai que horror! 

Pai: — É, isso é verdade... 

Avô: — Como você sabe? Você já cavou pra cima? 

Pai: — Quem, eu? 

Avô: — Quer dizer que eu deixei minha filha casar com um irresponsável? 

Pai: — É, hummm. 

Mãe: — Então... Vamos comer? 

Filho: — Oh! Uau! Bléeé! Ah, mãe, eu preciso comer areia? Ah... 

Mãe: — Precisa sim filho, a areia é essencial pra você digerir bem a sua terra. 

Pai: — Uhm! A areia é uma delícia, filho! É crocante, é gostosa. 

Avô: — Ai se eu não comesse areia quando era criança, levava chinela na bunda. 

Filho: — Olha lá, olha lá, o vovô falou “bunda” mãe. Olha a boca, hein, vovô! 

 

À noite, na hora de ir pra cama... 

Filho: — Ô mãe, ó, e se um passarinho me pegar? 

Mãe: — Filho, nessa idadade a gente tem esses medos mesmo, mas depois passa. Não tenha medo de 
nada, viu? Agora vamos rezar para o Criador. 

Filho: — Mamãe ??? 

Mãe: — Sim, filho? 

Filho: —  E se, aí, um peixe me comer, mamãe? 

Mãe: — Não come não filho. Papai e mamãe te protegem! 
 

Na sala, o Vovô solta um  pum, que faz aumentar a chama de uma vela. 

Mãe: — Papai, que horror! 

 
Júnior não consegue dormir, com medo. No dia seguinte... 

Pai: — Filho, filho, acorda filho! 

Filho: — Oi pai. 

Pai: — Hoje eu vou te levar num lugar especial. 

Algum tempo depois...  

Pai: — Pronto meu filho, agora pode cavar pra cima. 

Filho: — Mas, mas pai, pra cima?! 

Pai: — Pode confiar no seu pai, filho. Muito bem, vamos lá! 

Filho: — Au!, peraí pai. 
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Pai: — Pronto filho, chegamos. Agora muito cuidado. Qualquer perigo e cavamos para baixo o mais 
rápido possível, tá bom? 

Filho: — Nossa pai, que mundo claro aqui! Nossa que esquisitaço pai! Aqui é o inferno? Cadê o diabo? 
Ô diabo! 

Pai: — Não filho, aqui é um outro lugar que não é compatível com nós, minhocas; mesmo que 
algumas insistam. E também você pode reparar que é tudo meio feio, com esse sol, esse ar livre todo. 

Filho: — Ah, tô sabendo, hein pai!  Cê já esteve aqui antes, né? 

Pai: — Já filho, já. Eu uma vez, quando tinha a sua idade quis descobrir sozinho o que ninguém queria 
me contar. Naquela época nossos pais não explicavam as coisas e eu resolvi ir por mim mesmo. 

 
O Pai relembra:  ele saiu de um buraco na terra, foi pego por um passarinho, que o levou a seu ninho 
e o deu como alimento a seus filhotes. Esses, acabaram derrubando-o no chão. Ele caiu dentro de 
uma lata e logo depois a mão de alguém o pegou e o usou como isca para pegar peixes. Mas o Pai 
conseguiu escapar daquela situação, nadando. 

Pai: — Bom, eu tive que disfarçar. Eu fiquei de cama dias, dizendo que tinha me machucado na escola. 

Filho: — Ah, por isso você tem esta cicatriz na barriga, né paiê? 

Pai: — Ahã.  

De repente, desce do céu uma pena laranjada, de um passarinho. 

Pai: — Vamos, vamos filho, desça. Rápido filho, desça! 

Os dois entram, imediatamente, no túnel, de volta para casa, mas o passarinho, com seu bico, acaba 
causando um desmoronamento. O túnel desaba e as duas minhocas são impulsionadas 
freneticamente para baixo.  Finalmente param e Júnior começa a rir, pois achou divertida a “aventura” 
da fuga. 
 
Pai: —  Ah! Essa foi por pouco! Tá vendo filho, é por isso que nós não cavamos pra cima. Eu preferi te 
mostrar porque sei o quanto você é uma minhoca curiosa. 
 
No outro dia... 

Mãe: — Foi gostoso o passeio no Parque das Raízes? Se vocês tivessem me acordado, eu iria junto. 

Pai: — É, é... É que era aquele passeio de pai com filho, entende? Amanhã é domingo, a gente pode 
fazer um piquenique, o que vocês acham? 

Mãe: — Isso! Eu preparo uma torta de terra com microorganismos, aquelas que vocês adoram. 

Avô: — Eu preciso andar mesmo, é bom pra coluna. 

Filho: — É, é isso aí, a gente pode brincar nas raízes e nadar no lençol freático com as outras minhocas 
e cavar bastante vendo passarinhos e... 

Mãe e avô: — Passarinho?! 

Filho: — É. Um passarinho. Ué, passarinho gente. Conhece não? 

Mãe: — O que o “senhor” sabe sobre passarinhos? 

Filho: — Argh! Não, eu vi uma foto. Bom, eu vou dormir! Tchau vô, boa noite. Bênção. Boa noite pai, 
boa noite mãe, até amanhã, hein. Tchau! 

 
Mãe: — Adonis, aonde você foi com esse menino hoje? Você não fez o que eu estou pensando, fez? 



      

 - 86 -

Português como Língua de Herança 
Prof. Eliana Miura 

Pai: — Mas... amor, eu não fiz nada demais! 

Avô: — Adonis, o menino é muito novo, na idade dele eu só brincava com bola de gude. 

Mãe: Meus Deus, sabe, deixa que daqui pra frente eu cuido da educação dele, ouviu? 

Barata (narrador): — Ah, é isso aí!  E assim Júnior entendeu mais um dos mistérios da vida das minhocas e 
agora vai dormir tranqüilo.  E seu pai também: feliz por ter matado a curiosidade do filhote. 
 

Filho: — Ué, se o Criador está no centro da terra, por que a gente não vai cavando até encontrar com 
ele? Taí, amanhã vou lá! 

Barata (narrador): — É... bom... Pelo menos... por algum tempo. Vai deitá, moleque. Inventando idéia! Ah, dá 
licença!  Vou embora, tchau! ■ 

“De acordo com as leis municipais, estaduais, federais e internacionais, nenhuma minhoca foi 
maltratada durante as filmagens.”  

Junte a família para assistir a este curta-metragem: 

http://www.portacurtas.com.br/pop_160.asp?cod=4937&Exib=2636  

no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=a_wv4gp9u8c  
 
E agora conte pra gente qual foi a reação de todos. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

EDUAR, Gilles.  Diálogos interessantíssimos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 
2003. 62p. ilustrações do autor. ISBN: 978-85-7406-188-7 
A MINHOCA E O PESCADOR (p. 17) 

— Minhoca, sai da toca! 

— Não sou coelho. 

— Sai do túnel! 

— Não sou caminhão! 

— Sai do buraco! 

— Não sou bola de golfe! 

— Sai da terra! 

— Não sou astronauta! 

— Sai, minhoca surda!!! 

— Não sou surda nem minhoca. 

— Só faltava essa... 

 

— Sou cobra-coral! 

— É verdade, você é toda pintadinha... Mas tão pequenininha? 

— É que sou bebê. 

— Bom... Então tchau. 

— Ufa!  Ele foi embora, vou retocar minha maquiagem. Legal!  

[Fizemos a leitura em sala de aula e, depois, assistimos ao curta-metragem; só uma criança 
conhecia a música “Minhoca boboca”]. 
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CCBI  - PLH   2014-2015 

Danças Populares 
O Brasil possui muita riqueza de danças folclóricas, que representam todas as regiões do país.  
Essas danças estão ligadas a aspectos religiosos, festas típicas, lendas, fatos históricos, 
acontecimentos do cotidiano e a brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-
se pelas músicas animadas e figurinos e cenários representativos. Essas danças geralmente 
são realizadas em espaços ao ar livre. Nossas principais danças folclóricas são: 
 

 

Samba de roda: é uma variação do samba em 
que os dançarinos dançam numa roda ao som 
de músicas acompanhadas por palmas e cantos. 
 
*Saiba mais: 
http://bahia.com.br/viverbahia/cultura/samba-
de-roda/  
 

 

 

Maracatu: é um ritmo musical típico da região 
pernambucana. Reúne elementos culturais afro-brasileiros, 
indígenas e europeus. Possui uma forte característica 
religiosa.  
Os dançarinos representam personagens históricos (duques, 
duquesas, embaixadores, rei e rainha).  

*Não deixe de visitar o site: http://maracatu.org.br/o-
maracatu/historia/ para conhecer a história desse ritmo! 
 

 

 

Frevo: este estilo de dança também vem de Pernambuco e 

caracteriza-se por ser uma marchinha muito acelerada que, 

ao contrário de outras músicas de carnaval, não possui letra, 

sendo simplesmente tocada por uma banda que segue os 

blocos carnavalescos enquanto os dançarinos se divertem 

dançando com uma pequena sombrinha. 

 
Aprenda a dançar frevo para o carnaval: https://www.youtube.com/watch?v=yUzxN5yR8MI  
31/01/2013 - Aprenda os principais passos de frevo para dançar no carnaval.Imagens: TV Clube 
 

Aula de Frevo 1 (1'35 min.): https://www.youtube.com/watch?v=6EItA9SZmUM  
18/12/2007 - Carnaval 2007, créditos para o Jornal do Comércio. 
Aula de Frevo 2 (1'34 min.): https://www.youtube.com/watch?v=FJ4UvK7ziiE  
Aula de Frevo 3 (1'30 min.): https://www.youtube.com/watch?v=IzC-xeVy04E  
Aula de Frevo 4 (1'44 min.): https://www.youtube.com/watch?v=O7dP2V9CBug  
Aula de Frevo 5 (1'26 min.): https://www.youtube.com/watch?v=C3pdTK9c5lQ  
28/11/2014. 
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Aula de Frevo 6 (2'15 min.): https://www.youtube.com/watch?v=BqjEHUoCaC8  
Aula de Frevo 7 (1'07 min.): https://www.youtube.com/watch?v=CmPqjGKAJFI  
 

 

Baião: ritmo musical típico da região nordeste 
do Brasil. Essa dança é feita em pares com 
movimentos parecidos com o do forró. 
Na década de 40, especialmente depois de 1946, 
o baião ganhou novo impulso com a intervenção 
do genial sanfonista e compositor Luiz Gonzaga. 
O principal instrumento a acompanhar o baião é 
a sanfona, muitas vezes complementada pelo 
agogô e o triângulo; com o passar do tempo 
tornou-se habitual o uso de uma orquestra.  

O grande êxito musical deste ritmo ocorreu com a gravação da música intitulada Baião, 
composta por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.  

Fonte: http://www.infoescola.com/musica/baiao/  
 
Baião (1946) - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira http://letras.mus.br/luiz-gonzaga/261208/  
Eu vou mostrar pra vocês 
Como se dança o baião 
E quem quiser aprender 
É favor prestar atenção 
 

Morena chegue pra cá 
Bem junto ao meu coração 
Agora é só me seguir 
Pois eu vou dançar o baião 
 

Eu já dancei balancê 
Xamego, samba e xerém 
Mas o baião tem um que 
Que as outras danças não têm 

 

Quem quiser é só dizer 
Pois eu com satisfação 
Vou dançar cantando o baião 
 

Eu já cantei no Pará 
Toquei sanfona em Belém 
Cantei lá no Ceará 
E sei o que me convém 
 

Por isso eu quero afirmar 
Com toda convicção 
Que sou doido pelo baião! 

 
Catira ou Cateretê: tem como característica principal 
os passos, batidas de pés e palmas dos dançarinos. É a 
dança típica do interior dos estados de São Paulo, 
Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Os 
instrumento utilizado é a viola, tocada, geralmente, por 
um par de músicos. 
 
*Saiba mais: Brasília e Cultura (14/11/2012) Catira:  
http://brasliliaecultura.blogspot.it/2012/11/catira_14.h
tml  

 
De qual dessas manifestações populares (danças/músicas) você mais gostou? Por que? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Nome do(a) aluno(a): ............................................................................................... . 

[Todos dançamos os passos da vídeo-aula sobre frevo e no final do ano todas as crianças 
ganharam uma sombrinha, vinda diretamente de Recife; um presente da diretora do CCBI.] 
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CCBI – Curso de PLH 2014-2015 

 

Pé com pé – Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=6fu9wUa8Q1M  

Nome do(a) aluno(a): ............................................................................................... 

Um pé pra lá, outro pra cá 

Um pé pra lá, outro pra cá 

Pé com pé, pé com pé 

Pé com pé, pé contra pé 

Acordei com o pé esquerdo 

Calcei meu pé de pato 

Chutei o pé da cama 

Botei o pé na estrada 

Deu um pé de vento 

Caiu um pé d'água 

Enfiei o pé na lama 

Perdi o pé de apoio 

Agarrei num pé de planta 

Despenquei com pé descalço 

Tomei pé da situação 

Tava tudo em pé de guerra 

Tudo em pé de guerra 

Pé com pé, pé com pé, 

Pé com pé, pé contra pé 

Não me leve ao pé da letra 

Essa história não tem pé nem cabeça 

Vou dar no pé / Pé quente 

Pé ante pé / Pé rapado 

Samba no pé / Pé na roda 

Não dá mais pé / Pé chato 

Pegar no pé / Pé de anjo 

Beijar o pé / Pé de pato 

Manter o pé / Pé de moleque 

Passar o pé / Pé de gente 

Ponta do pé / pé de guerra 

Bicho de pé / Pé atrás 

De orelha em pé / Pé fora 

Pé contra pé / Pé frio 

A pé.... Rodapé / Pé 

 

JOGO DAS LOCUÇÕES: Este jogo é feito em duplas: escolha seu par e vamos jogar! 
 
ACORDAR COM O PÉ ESQUERDO significa:  
A) que quando alguém acordou pisou no chão com o pé esquerdo; 

B) que alguém acordou porque seu pé esquerdo estava doendo ou coçando; 

C) acordar com azar (falta de sorte), acordar muito mal; 

Faça uma frase usando a expressão “acordar com o pé esquerdo”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

PÉ-DE-PATO significa: 
A) a parte terminal dos membros de um vertebrado terrestre, no caso, a do 
pato; 

B) instrumento musical que reproduz o som dos pés de um pato; 

C) nadadeira ou espécie de calçado de borracha, com a parte anterior 
espatulada, usado por mergulhadores e nadadores para dar maior 
velocidade ao seu deslocamento; 
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Faça uma frase com “pé de pato”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

PÉ DA CAMA significa: 
A) parte inferior da cama (são 4), sobre a qual se apóia o estrado e o colchão; 

B) um doce típico do sudeste brasileiro; 

C) planta da família das gramináceas, usada para se fazer chás; 

Faça uma frase com “pé da cama”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

BOTAR ou PÔR O PÉ NA ESTRADA significa: 
A) começar a andar ou partir para longe; 

B) pôr os sapatos para arejar e tirar o mau cheiro; 

C) começar a ouvir um CD com este título;  

Faça uma frase usando a expressão “pôr o pé na estrada”: 

 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

UM PÉ DE VENTO significa: 
A) espécie de árvore cujas folhas reproduzem o barulho do vento; 

B) bebida alcoólica, típica das cidades onde venta muito; 

C) um vento forte que aparece de repente,  uma ventania;  

Faça uma frase usando a expressão “um pé de vento”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

 

PÉ D'ÁGUA significa: 
A) forte pancada de chuva; chuva forte; 

B) ter um pé que cabe em qualquer tipo de sapatos; 

C) problema de saúde no qual a pessoa está sempre com os pés úmidos; 

 
Faça uma frase usando a expressão “pé d’água”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 
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PÉ DE APOIO significa: 
A) trata-se de um pé mecânico usado por quem está usando gesso nos pés; 

B) equilíbrio, segurança; 

C) é um banquinho que serve para apoiar os pés cansados; 

Faça uma frase usando a expressão “pé de apoio”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

 

PÉ DE PLANTA significa: 
A) trata-se de uma planta que produz flores que parecem com pés; 

B) uma planta que não consegue ficar em pé; 

C) uma planta qualquer; 

Faça uma frase usando a expressão “pé de planta”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

PÉ DESCALÇO significa:          A) andar por aí sem sapatos; 

                                                        B) andar por aí sem calças; 

                                                        C) usar um dos pés para tirar um dos sapatos; 

Em casa você prefere usar chinelos ou ficar descalço? Por que? 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

TOMAR PÉ DA SITUAÇÃO significa: 
A) beber o chá de uma planta medicinal que se chama “Pé da Situação”; 

B) tornar-se ciente de ou informar-se sobre um problema, uma situação, uma condição etc.; 

C) beber uma bebida com este nome: “Pé da Situação”; 
 

 

EM PÉ DE GUERRA significa: 
A) estratégia de guerra na qual os soldados se locomovem somente a pé; 

B) trata-se uma brincadeira infantil na qual se brinca com os pés; 

C) estar com os ânimos exaltados, com o espírito irritado; 
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AO PÉ DA LETRA significa “literalmente: exatamente assim”.  

Faça uma frase usando a expressão “ao pé da letra”: 

..............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 
 

 

HISTÓRIA SEM PÉ NEM CABEÇA significa “uma história incompreensível, 
que não dá para entender”. 
Faça uma frase usando essa expressão: 

............................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

DAR NO PÉ significa “ir embora, retirar-se; por exemplo: “Os convidados finalmente deram 
no pé, pois já eram duas da madrugada!”;  fugir, escapar, debandar...  
Faça uma frase usando esse sentido de “dar no pé”: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

PÉ QUENTE significa: ser uma pessoa que traz sorte, pessoa protegida pela boa sorte, pessoa 
feliz, bem-aventurada. Faça uma frase usando essa expressão: 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

PÉ ANTE PÉ significa: 
A) com cuidado, vagarosamente, na ponta dos pés; 

B) trata-se de uma brincadeira na qual você tem que andar com um pé na frente do outro; 

C) nome científico de uma planta que cura as dores nos pés; 

Faça uma frase usando a expressão “pé ante pé”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

PÉ RAPADO (s. m.) é um indivíduo de humilde condição social; uma pessa pobre, um 
pobretão. Faça uma frase usando essa expressão: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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NÃO DAR PÉ significa: 
A) não doar nem vender o pé; 

B) (no sentido figurado/metafórico): ser impossível; ser inalcançável, inexeqüível 

C) planta ou árvore que não produz nenhum fruto; 

Faça uma frase usando essa expressão: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

PÉ CHATO significa: 
A) um pé que incomoda, que aborrece você; 

B) tipo de pé no qual a planta inteira do pé toca o solo, devido à inexistência do arco plantar; 

C) nome genérico dos pés dos patos; 

 
PEGAR NO PÉ significa: 
A) importunar alguém com insistência; 

B) segurar o pé de alguém;  

C) agarrar o pé de alguém (para dar cócegas, beliscões etc.); 

Faça uma frase usando a expressão “pegar no pé”: 

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

 

 

PÉ DE ANJO significa:  
A) um pé muito pequeno, um pezinho; 

B) um pé cheiroso, que não tem chulé; 

C) um pé muito grande, um pezão; 

 

 

PÉ DE MOLEQUE é um doce consistente, típico da culinária do Brasil feito 
com açúcar (ou rapadura) e com amendoim torrado. 
Quais são seus doces, suas sobremesas brasileiras preferidas? 

..........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

 

 

BICHO-DE-PÉ é um inseto sifonáptero (Tunga penetrans), de 
presumida origem sul-americana; relativamente comum nas 
zonas rurais; a fêmea fecundada penetra na pele do homem ou de 
outros animais, causando ulceração. 
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ESTAR OU FICAR COM O PÉ ATRÁS significa “estar com reservas, ter 
desconfiança em relação a alguma coisa; ter suspeitas sobre algo ou 
alguém.”   Complete a frase:   
Fiquei com o pé atrás com o João porque ...........................................  

....................................................................................................................... 

 
RODAPÉ significa: “barra de madeira, mármore etc. que se coloca ao longo das paredes na 
junção com o piso, para lhes dar proteção e acabamento; o pé de uma página impressa”. 
De que material é feito o radapé de sua casa ou apartamento? 

...................................................................................................................................................  

 

 

DE ORELHA EM PÉ significa “agir de sobreaviso (em modo prevenido, 
acautelado); ficar desconfiado, ficar sempre alerta (vigilante, atento)”. 
Faça uma frase usando essa expressão: 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

 
Você sabe o nome e o significado das imagens abaixo?  
 

  

Ter  PÉs DE ...................................................       ...Fazer um PÉ DE.....................................  

Forme frases usando cada uma dessas expressões: 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

Data: 28/11/2014. 
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E olhem só estas outras expressões idiomáticas com nosso querido PÉ (na maioria, são 
expressões brasileiras, de uso informal): 
 
*a pé: com os próprios pés; caminhando.  Ex.: Ela foi para a escola a pé. 

*ao pé do ouvido: em segredo, de modo discreto.  Ex.: Contou-lhe a novidade ao pé do ouvido. 

*apertar o pé: caminhar mais rapidamente. 

*bater (o) pé: manifestar oposição; agir de maneira insistente. 

*com um pé nas costas: com muita facilidade, de olhos fechados. 

*de pé: em posição vertical, em pé; de acordo com o combinado. Ex.: Nosso trato ainda está 
de pé. 

*estar com o pé na cova: estar à beira da morte; estar prestes a morrer. 

*jurar de pés juntos: afirmar alguma coisa convincentemente. 

*não chegar aos pés de: ser incomparavelmente inferior. Ex.: É bonita, mas não chega aos pés 
da miss Brasil. 

*pé de árvore: qualquer tipo de árvore; pé de árvore, pé de arvoredo, pé de mato; mesmo que 
*“pé de pau”. 

*pé na tábua: expressa estímulo para que alguém dirija um veículo com maior velocidade, ou 
para que se conclua um trabalho ou outra atividade mais rapidamente.  

Confecção de 1 Papai Noel de rolo de PH e tecido chitão. 
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[O tecido foi previamente colado ao rolo de papel higiênico e todas as partes do boneco (cinto, 
sapato, botas, cordão) foram anteriormente elaboradas. Foi acrescentado um sininho de metal ao 
chapéu do Papai Noel. 
Essa atividade foi feita na sala dos Professores, onde há uma mesa bem grande e, assim, é mais 
fácil manusear cola, canetinhas etc.] 
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Trava-línguas 
Você sabe o que são trava-línguas?                                                                                  12/12/2014 

Para descobrir, procure dizer e repetir bem rápido cada uma das 3 frases abaixo, uma de cada 
vez.  
 

 
“Temos três pratos de trigo  

para três tigres. 

Três tigres tristes comem  

três pratos de trigo.” 
 

 

“O doce perguntou pro doce 

Qual é o doce mais doce 

Que o doce de batata-doce. 

O doce respondeu pro doce 

Que o doce mais doce que 

O doce de batata-doce 

É o doce de doce de batata-doce.” 

 
                  “A aranha arranha a rã. 
                   A rã arranha a aranha. 
                   Nem a aranha arranha a rã. 
                   Nem a rã arranha a aranha.” 
 

 
 

Ao experimentar os trava-línguas, com certeza você sentiu mais dificuldade em uns e mais 
facilidade em outros. 
Em geral, os trava-línguas mais complicados são aqueles que têm dígrafos ou encontros 
consonantais. 
Quer saber o que é um dígrafo? É o grupo de duas letras que representa um único fonema. 
Eis alguns dígrafos da língua portuguesa: LH (filho, coelho), NH (sonhar, manhã), CH (chave, 
guarda-chuva), RR (corredor, barriga), SS (passear, passado), SC (piscina, nascer). 
Já os encontros consonantais são um agrupamento de duas ou mais consoantes, sem uma 
vogal intermediária, com sons distintos. 
 

E agora se divirtam com estes TRAVA-LÍNGUAS  aqui! 
 

 
 
 
 

Maria-Mole é molenga, se não é molenga, 
Não é Maria-Mole; é coisa malemolente, 
Nem mala, nem mola,  
nem Maria, nem mole. 

 

*malemolente: quem tem malemolência, ou seja: ausência de disposição; moleza, indisposição; calma excessiva; 
falta de empenho; fleuma, pachorra; molejo. 
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Tinha tanta tia tantã. 
Tinha tanta anta antiga. 
Tinha tanta anta que era tia. 
Tinha tanta tia que era anta. 

 
 

 

O sabiá não sabia, que o sábio sabia 

Que o sabiá não sabia assobiar. 

E você, você sabia que o sabiá 

Sabia assobiar? 

 
 
Olha o sapo dentro do saco 

O saco com o sapo dentro, 

O sapo batendo papo 

E o papo soltando o vento. 

 

 
 A lontra prendeu a 

Tromba do monstro de pedra 

E a prenda de prata 

De Pedro, o pedreiro. 

 
Lalá, Lelé e Lili  

e suas filhas: Lalalá, Lelelé e Lilili, 

e suas netas: Lalelá, Lelalé e LeLali, 

e suas bisnetas: Lilelá, Lalilé e Lelali, 

e suas tataranetas: Laleli, Lilalé e Lelilá, 

cantavam em coro: 

LA-LA-LA-LA-LA-LA-LA-LÁ!  
 

 

Não confunda ornitorrinco  

Com otorrinolaringologista, 

Ornitorrinco com ornitologista, 

Ornitologista com otorrinolaringologista, 

Porque ornitorrinco é ornitorrinco, 

Ornitologista é ornitologista 

E otorrinolaringologista é 

Otorrinolaringologista! 
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Larga a tia, lagartixa! 

Lagartixa, larga a tia! 

Só no dia que sua tia 

Chamar lagartixa 

de lagartinha! 

 
 

Lá de trás de minha casa 

Tem um pé de umbu botando 

Umbu verde, umbu maduro, 

Umbu seco, umbu secando. 

(do filme "Central do Brasil", de Walter Salles Jr.) 

 
 

 

Num ninho de mafagafos, 

seis mafagafinhos há; 

quem os desmafagafizar,  

bom desmafagafizador será! 

*A folclórica família Mafagafo já foi objeto de várias obras, como Um 
ninho de mafagafos cheio de mafagafinhos, de José Cândido de Carvalho 
e Ninho de Mafagafos de Rosana Rios. Também foi citado na musica do 
Mamonas Assassinas Uma Arlinda Mulher.  Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mafagafo  

 

 O tempo perguntou ao tempo, 

Quanto tempo o tempo tem, 

O tempo respondeu ao tempo, 

Que não tinha tempo, 

De ver quanto tempo, 

O tempo tem. 
 

O rato roeu a roupa do rei de Roma, 

o rato roeu a roupa do rei da Rússia, 

o rato roeu a roupa de Rodovalho. 

O rato a roer roía... 

e a rosa, Rita Ramalho, 

do rato a roer se ria. 

A rata roeu a rolha 

da garrafa da rainha! 
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 Gato escondido com rabo de fora 

tá mais escondido que rabo escondido 

com gato de fora. 

 
Fontes dos Trava-línguas (atualizado em 1/2/2006):  
*  http://www.alzirazulmira.com/trava.htm 
*  http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/images/atividadespedagogicas/atividade-trava-
linguas.pdf  
*  http://caixinhamagicadeideias.blogspot.it/2012/02/trava-linguas.html  
 

Trava Línguas do Cocoricó 
 

Cocoricó-Trava línguas (postado em 22/3/2009, 2'32 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=3mkmmCjJQrw#t=86  

 
Ai... cansei, eu vou sentar e relaxar as costas no 
chão, e relaxar as costas no chão. 
Olhar pro céu, ver as nuvens passando, 
Devagar respirar. 
Mas de repente bate uma vontade de agitar. 

Um, dois, três, quatro! 

Quando digo digo digo digo não digo Diogo, 
Quando digo Diogo, digo Diogo não digo digo. 
Quando digo digo digo digo não digo Diogo, 
Quando digo Diogo, digo Diogo não digo digo. 

Um, dois, três, quatro! 

Na pia tem um prato, um pinto pia e um gato, 
Pinga a pia para o prato, pia o pinto e mia o gato. 
Na pia tem um prato, um pinto pia e um gato, 
Pinga a pia para o prato, pia o pinto e mia o gato. 
 
Huh!!! 
Tecelão tece o tecido, em sete sedas de Sião tem 
sido a seda tecida. 
Na sorte do tecelão. 
Tecelão tece o tecido, em sete sedas de Sião tem 
sido a seda tecida. 
Na sorte do tecelão. 

Um, dois, três, quatro! 

Aonde "cês" vão? 
Sei lá, passear. 
Quero ir também! 
Então vem! 
 
Lig-len, lig-len, lig-lig len-len, lig-lig len-len. 

Dito e Feito batendo no peito! 
Pode mandar. 
Tum! Tum! Tum! 

Quando digo digo Dito digo não digo Feito, 

Quando digo Feito digo Feito não digo Dito. 

Quando digo digo Dito digo não digo Feito, 

Quando digo Feito digo Feito não digo Dito. 

Uh hu! Oh ho! 

E quem cocoricô, cocoricô. 

Quem não cocoricô, só no próximo cocoricó! 

E quem cocoricô, cocoricô. 

Quem não cocoricô, só no próximo cocoricó! 

Maior auê, aí ó!         (confusão, bagunça) 

Alípio foi tomar banho de sol. 

Tava gostoso galera; tava gostoso lá no Rio. 

E agora que eu cheguei eu vou dizer um desafio. 

Pode mandar! Uh hu! 

 

A Clara crocodila mordeu o dedão do pé do amigo 
Barnabé, 

E, pela cara da Clara, tinha chulé! 

A Clara crocodila mordeu o dedão do pé do amigo 
Barnabé, 

E, pela cara da Clara, tinha chulé!  
 

 
[Para esta atividade de trava-línguas foi feito um jogo: as crianças foram divididas em dois times e 
a cada uma foi dado um pirulito. As crianças de cada time tinham que recitar um trava-língua com 
o pirulito na boca. O time que fizesse menos erros ganhava pontos.] 
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Músicas natalinas 
 
As músicas natalinas falam sobre o nascimento de Jesus, a fraternidade, o amor, a paz, 
entre outros. Muitas dessas músicas são conhecidas no mundo todo, tornando-se uma 
linguagem universal na época do Natal, quando são pregados os bons sentimentos e as 
boas ações. 

http://www.brasilescola.com/natal/musicas-natalinas.htm  
 
Noite Feliz 

Noite feliz, noite feliz,  

Oh Senhor, Deus de amor,  

pobrezinho nasceu em Belém.  

Eis na lapa Jesus, nosso bem.  

Dorme em paz, oh Jesus. (2x) 

Noite de paz! Noite de amor!  

Tudo dorme em redor,  

entre os astros que espargem a luz,  

indicando o Menino Jesus.  

Brilha a estrela da paz.  

Noite de paz! Noite de amor!  

Nas campinas ao pastor,  

Lindos anjos mandados por Deus,  

Anunciam a nova dos céus;  

Nasce o bom Salvador!  

Noite de paz! Noite de amor!  

Oh, que belo resplendor  

Ilumina-a o Menino Jesus! 

No presépio, do mundo eis a luz,  

Sol de eterno fulgor! 

          Bom Natal  

 

Quero ver você não chorar,   

não olhar pra trás 

nem se arrepender do que faz.  

Quero ver o amor vencer, 

mas se a dor nascer  

você resistir e sorrir. 
 
Se você pode ser assim,  

tão enorme assim, eu vou crer... 

Que o Natal existe, 

que ninguém é triste,   

que no mundo há sempre amor... 

Bom Natal, um feliz Natal, 

Muito amor e paz pra você!   
 
Pra você! 

 
Sinos de Belém 

Bate o sino pequenino, sino de Belém 

Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem 

“Paz na Terra” pede o sino, alegre a cantar, 

Abençoe, oh Deus Menino, este nosso lar! 

 

Hoje a noite é bela. Juntos, eu e ela, 

Vamos à capela, felizes a rezar. 

Ao soar o sino, sino pequenino, 

Vai o Deus menino, nos abençoar. 

 
 
 

           refrão 

 

Vamos minha gente, vamos à Belém 

Vamos ver Maria e Jesus também 

Já deu meia noite, já chegou Natal 

Já tocou o sino lá na catedral. 

           refrão 

Abençoe Deus Menino este nosso lar! 

http://www.brasilescola.com/natal/sinos-belem.htm  
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Natal das Crianças 

Natal, Natal das crianças 

Natal da noite de luz 

Natal da estrela-guia 

Natal do Menino Jesus 

Blim, blão, blim, blão, blim, blão... 

Bate o sino da matriz 

Papai, mamãe rezando 

Para o mundo ser feliz 

Blim, blão, blim, blão, blim, blão... 

O Papai Noel chegou 

Também trazendo presente 

Para a vovó e o vovô! 
 
Anoiteceu 
http://letras.mus.br/natal/855947/  
 
Anoiteceu. O sino gemeu, 

a gente ficou feliz a rezar 

Papai Noel vê se você tem 

a felicidade pra você me dar! 

Eu pensei que todo mundo 

fosse filho de Papai Noel 

E a tal felicidade eu pensei 

que fosse uma brincadeira de papel. 

Já faz tempo que eu pedi, 

Mas o meu Papai Noel não vem; 

com certeza já morreu 

ou, então, felicidade  

é brinquedo que não tem! 

Sapatinho de Natal 
http://letras.mus.br/natal/1781335/  
 

Deixei meu sapatinho  

na janela do quintal 

Papai Noel deixou  

meu presente de Natal 

Como é que Papai Noel  

não se esquece de ninguém?! 

Seja rico ou seja pobre,  

o velhinho sempre vem. 

Como é que Papai Noel  

não se esquece de ninguém?! 

Seja rico ou seja pobre,  

o velhinho sempre vem! 
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Curiosidades do Natal 
http://www.brasilescola.com/natal/curiosidades-natal.htm  
 
Na época do Natal podemos ver vários tipos de decoração, com as mais variadas cores e símbolos, 
representando o nascimento de Jesus. Estes enfeites podem ser distribuídos por toda a casa com o 
objetivo de alegrar os ambientes bem como trazer energias positivas, ligadas ao espírito de renovação, 
de paz e amor que o Natal nos traz. 

Dentre eles temos o peixe que significa a bênção de Cristo, a casa como abrigo e proteção, o coelho 
que nos traz esperança, a xícara como sinal de hospitalidade, a pinha como definição de fartura e 
imortalidade, a pomba branca como sendo a paz, a cestinha de flores sendo os bons desejos, a 
ferradura como amuleto para atrair muita sorte, além de outros. 

 

As bolas de natal, criadas para substituir pedras e maçãs, fazem referência aos primeiros enfeites 
feitos nos pinheiros e carvalhos, substituindo os que eram usados. 
 

 

Dentre os principais símbolos, ou aqueles que mais vemos, podemos citar o 
azevinho, que simboliza a vida, o bom pressentimento, podendo ser usado 
nas portas das casas, nas maçanetas, em velas e na própria árvore de natal. 
 
A estrela representa a proteção de Deus para nossas vidas, trazendo 
felicidade aos lares. Nem sempre são usadas com essa intenção, mas por 
acharem que é o próprio menino Jesus, aparecendo sempre ao topo da árvore 
de natal. 

 

Símbolo da purificação, as velas também são objetos utilizados como enfeites natalinos. Elas 
representam a luz de Jesus Cristo vinda até nós, pois seu fogo é purificador, regenera, renova a vida, 
trazendo esperança. 
 

Os presentes são uma tradição, uma referência aos três Reis Magos que levaram presentes para o 
menino Jesus. Essa é a forma mais conhecida de se representar o Natal, pois todos trocam presentes, 
seja em suas famílias, com amigos, no trabalho. E aos que não tem condições, aos que moram em 
abrigos e orfanatos, estes aguardam cheios de esperança que pessoas de bem os presenteiem, mesmo 
que seja com uma visita ou com roupas usadas e alimentos. 
 

Propagação mundial do nascimento de Jesus: 
Consta que o presépio foi uma criação de São Francisco de Assis para representar o nascimento de 
Jesus de forma mais realista. Escrituras da igreja católica relatam que ele foi montado durante uma 
missa celebrada no ano de 1223, que passou a ser considerada como missa de Natal. A ideia foi tão 
bem simbolizada que rapidamente passou a ser adotada em outras igrejas europeias; o presépio 
também é montado nas casas e se propagou por todo o mundo. 
 

O boneco de neve é uma tradição dos países frios, onde são colocadas duas bolas, sobrepostas, para 
fazer o corpo, usando uma cenoura para fazer o nariz, galhos para fazer os pés e os braços, além de 
outros adereços para deixá-lo mais enfeitado. 
 

Uma outra coisa interessante é a forma de se dizer Feliz Natal em outras línguas: Na Alemanha – 
Fröhliche Weihnachten; na Argentina e na Espanha – Feliz Navidad!; na Austrália – Happy 
Christmas; no Egito – Mboni Chrismen; nos Estados Unidos – Merry Christmas; na França – Joyeux 
Noel; na Índia – Shub Naya Baras e na Itália – Buon Natale. 

Por Jussara de Barros, Graduada em Pedagogia 
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Receitas de Natal 
http://www.brasilescola.com/natal/receitas-natal.htm  
 

Dentre as diversas tradições que envolvem as comemorações natalinas, o ponto auge desta festa é a 
hora da Ceia de Natal. Esse é um dos momentos mais importantes do festejo, pois é quando a família 
se reúne para agradecer pela vida, pelas graças concedidas e pelo nascimento e sacrifício de Jesus 
Cristo. A ceia natalina é sempre farta e com diferentes tipos de pratos, veja a seguir alguns pratos 
típicos do Natal. 
 

*Arroz com amêndoas: Que tal servir um delicioso arroz com amêndoas em seu almoço de Natal?! 
Temos a receita! 
 

*Arroz de Natal: Quais são os ingredientes utilizados na receita de arroz de natal, modo de preparo e 
como fazê-lo. 
 

*Bacalhau de Natal: Conheça os ingredientes utilizados no preparo do bacalhau de natal. 
 

*Bolachinha de Natal: Aprenda a fazer deliciosas bolachinhas para incrementar seu Natal. 
http://www.brasilescola.com/natal/bolachinha-natal.htm  
 

Ingredientes: 
 

250 g de margarina 

200 g de açúcar 

2 ovos 

1 gema 

1 colher (sopa) de essência de baunilha 

Casca de 1 limão 

1 pitada de sal 

500 g de farinha de trigo 

Cobertura: 
 
1 clara de ovo 
½ colher (sopa) de suco de limão 
Açúcar de confeiteiro 
 

Preparo: 
Bata a clara com o suco de limão até o ponto de 
neve. Adicione açúcar de confeiteiro aos poucos 
até ficar um creme fofo e consistente. Separe o 
glacê obtido em porções e acrescente corante. 
Confeite as bolachas e armazene em recipiente 
bem fechado. 

 

Preparo: Misture todos os ingredientes até obter uma massa lisa que desprenda das mãos. Abra a 
massa com auxílio de um rolo, 5 milímetros de espessura, aproximadamente, é o suficiente. Corte no 
formato desejado e asse em forno moderado até dourar. 

Receita enviada por Daniele Cristina Sanzovo. 
 
*Chester à mineira: Deliciosa receita que pode ser preparada para a ceia de Natal. 
 
*Panetone: Conheça a origem do Panetone e sua receita. 
 
*Peru de Natal: Conheça os ingredientes para o preparo do peru. 
 
*Profiteroles com Creme de Baunilha: Conheça a receita de Profiteroles com Creme de Baunilha. 
 
*Salada de bacalhau com grãos: Conheça esta deliciosa receita de salada de bacalhau com grãos. 
 
*Tender de Natal: Saiba como preparar um delicioso Tender de Natal. 
 
*Torta de Maçã: Como fazer a Torta de Maça e quais os ingredientes necessários. 
http://www.brasilescola.com/natal/torta-maca.htm  
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E agora responda: 
Como será a Ceia de Natal em sua família; você já conhece o cardápio? Do que você mais 
gosta na época do fim do ano e do Ano Novo? 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  
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Aluno (a): .......................................................................................................................... . 
 

 

MEU MENINO JESUS - (1998, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 

com Claudia Leitte (RJ, 1980 - ) 

http://letras.mus.br/claudia-leitte/meu-menino-jesus/  

 
Oh, meu Menino Jesus 

Na noite desse Natal 

São as estrelas que brilham no céu 

Do seu amor um sinal 

Que em toda casa a alegria 

Seja pra todos igual 

Brisa de flor perfumando o jardim 

Chuva de amor no quintal 

E nessa noite feliz 

Noite de paz e de amor 

Todos veremos no céu 

A estrela do Salvador 

Te peço, Menino Jesus 

Ponha na mesa de alguém 

O que esse alguém sempre quis e não tem 

Felicidade também 

 
Qual é a sua canção de Natal preferida? 
 
.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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Baseando-se no texto da música “Meu menino Jesus”, escreva uma carta a Papai Noel: 
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Redação 
Nome: ........................................................................................................ . 

Data:   .............. de   ................................................................   de  2015. 
 
Escreva o que o pintinho pode ter falado a seu irmão, segundo o desenho abaixo: 
 

 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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Conte o que aconteceu com o Gato da Bruxinha: 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

2 
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Quadrinhos autobiográficos 
Descreva uma pequena aventura que você teve em Roma a fim de, mais tarde, produzir 
imagens (uma charge, um cartum ou uma história em quadrinhos) inspiradas no momento 
que viveu. 
 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................  . 
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Uma história brasileira: 
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Pesquisando uma RECEITA brasileira                                                   16/01/2015 
Em todo aniversário que se preze  (respeite) tem que ter BRIGADEIRO e BEIJINHO: doces 
tradicionais  brasileiros. 
Pesquise com sua mãe ou com seu pai quais são os ingredientes necessários e o modo de fazer 
brigadeiros. Depois, anote tudo no quadro abaixo. 
Bom apetite!!! 
 

 
Fonte do desenho: http://espacoeducar-liza.blogspot.it/2014/07/80-atividades-de-producao-textual-ou.html 
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Geografia da DIVERSIDADE: gastronomia 
Além desses doces típicos de festas de aniversário, pelo fato de o Brasil ter sido um país que 
recebeu imigrantes de todas as partes do mundo, há uma infinidade de receitas e os “pratos 
típicos” variam de região para região. Isso dependerá da “proximidade do mar ou de rios, (...) o 
tipo climático, a intensidade da presença das culturas indígena, africana e européia, as 
atividades econômicas desenvolvidas, o grau de desenvolvimento dos meios de comunicação” 
etc. Esses “são alguns dos elementos sociogeográficos que contribuem para a formação de 
uma cozinha regional”*. 

Circule, abaixo, o que você já conhece, e aprecia, da culinária nacional: 
 

 
Fonte da imagem: http://espacoeducar-liza.blogspot.it/2014/07/80-atividades-de-producao-textual-ou.html 

 
* Fonte: Adriano Botelho. Geografia dos sabores: ensaio sobre a dinâmica da cozinha brasileira. In:   
http://correiogourmand.com.br/info_01_cultura_gastronomica_03_cozinhas_do_mundo_brasil_02_geografia_dos_
sabores.htm 
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Entre os alimentos acima, qual é (ou quais são) o seu preferido? Por que? 
 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

QUE DELÍCIA! 
Poema de Tatiana Belinky 
In: BELINKY, Tatiana. Um caldeirão de poemas, 2012, p. 34-37. 

 
Comida gostosa, ai que coisa louca, 

Que só de pensar me dá água na boca! 

Eu gosto de tudo o que pode dar 

“Aquela” alegria ao meu paladar! 

Comida honesta, singela e até meiga — 

Quem é que resiste a um pão com manteiga?! 

Onívoro eu sou, eu gosto de tudo 

E pouco me importo em ser rechonchudo! 

Das tetas da vaca eu tomo o leite 

Tirado na hora é puro deleite! 

O milho na espiga, ou mesmo em pamonha, 

Com coisas assim a gente até sonha! 

A jabuticaba colhida no pé, 

Pretinha, lustrosa — que festa ela é! 

E o rei chocolate, em barra ou bombom — 

Quem não o conhece não sabe o que é bom! 

Também me cai bem a rica linguiça, 

Fritinha e tostada, cheirosa e roliça! 

E a pizza então — muita muçarela — 

Tão apetitosa, tão...  tão amarela! 

Batata assada, com manteiga e sal 

Derrete na boca — prazer sem igual! 

O meu paladar fica espicaçado  —  

Gente, como é bom um franguinho assado! 

Só de pensar nele a língua eu estalo  — 

Gostoso demais é um bife a cavalo! 

Domingo cai bem a macarronada, 

No sábado  — hummm! Lá vai feijoada! 

E tortas, panquecas, sorvete e pudim, 

E balas e bolos, delícias sem fim! 

E mais maravilhas, mais mil gostosuras 

De frutas, legumes (e até de verduras...) 

Com tanto de bom pra ser saboreado, 

Como é que alguém se faz de enfastiado? 

Comer é legal!  Demais!  É glorioso! 

(Não sei por que alguns me chamam 

guloso!...) 

Se a dor de barriga me pega de jeito — 

É o preço que eu pago: ai! Nada é perfeito... 

 
Vocabulário:  
* enfastiado (adj.): pessoa que tem fastio (falta de fome, de apetite). 
* espicaçado (adj.): estimulado, aguçado. 
* meigo (adj.): que causa impressão agradável; suave, ameno, brando. 
* rechonchudo (adj.): pessoa muito gorda; gorducho. 
* roliço (adj.): que possui formas arredondadas, pela gordura ou pelos músculos. 

Fonte = Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0.5a. 
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Parlenda  (declamação poética para crianças, acompanhada por música) 
 

UM, DOIS 
FEIJÃO COM ARROZ 

TRÊS, QUATRO 
FEIJÃO NO PRATO 

CINCO, SEIS 
FALAR INGLÊS 

 
SETE, OITO 
COMER BISCOITOS 

NOVE, DEZ 
COMER PASTÉIS! 

 

 

Sopa – Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=BMyhqppXKE0 

 

O que é que tem na sopa 
do neném? 
O que é que tem na sopa 
do neném? 
 
Será que tem espinafre? 
Será que tem tomate? 
Será que tem feijão? 
Será que tem agrião? 
É um, é dois, é três... 
 
O que é que tem na sopa 
do neném? (2x) 
Será que tem farinha? 
Será que tem balinha!? 
Será que tem macarrão? 
Será que tem caminhão?! 
É um, é dois, é três... 
 
O que é que tem na sopa 
do neném? (2x) 
Será que tem rabanete? 
Será que tem sorvete!? 
Será que tem berinjela? 
Será que tem panela!? 
É um, é dois, é três... 
 
  O que que tem na sopa 
do neném? (2x) 

 

 

.............................................. 

 

 

........................................ 

 
 

....................................... 
 

 

............................................ 
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.............................................. 

 

 
 

............................................ 

 
 

......................................... 
 
 
 
 

Receita de espaguete à 
bolonhesa: 

http://www.comidaereceitas.com 
br/massas/espaguete-a- 
bolonhesa.html 

  Será que tem mandioca? 
  Será que tem minhoca!?! 
  Será que tem jacaré!?! 
  Será que tem chulé!?! 
  É um, é dois, é três... 

  O que é que tem na sopa do 
neném? (2x) 
  Será que tem alho-porró? 
  Será que tem sabão em pó?! 
  Será que tem repolho? 
  Será que tem piolho!? 
  É um, é dois, é três... 

  O que é que tem na sopa do 
neném? (2x) 
  Será que tem caqui? 
  Será que tem javali?! 
  Será que tem palmito? 
  Será que tem pirulito!? 
  É um, é dois, é três... 

 

A arte culinária brasileira 

 
 

 
 
 
Fonte das imagens: Adriano  

 
 
 
Botelho. 
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Veja abaixo algumas informações nutricionais. 

 
Fonte das imagens: stilo ABNT: 
couve e repolho. 1 Ilust., color. In Britannica Escola 
Online. Web, 2015. Disponível em: 
http://escola.britannica.com.br/assembly/133789/A-
couve-silvestre-a-couve-de-bruxelas-a-couve-flor . 

Agrião - Combate raquitismo, ácido úrico e 
doenças do pulmão, além de ajudar na 
purificação do fígado e do estômago. 

Alface - Contém ferro, mineral importante no 
transporte de oxigênio. Rica em fibras, auxilia na 
digestão e no bom funcionamento do intestino, 
além de ter pequena quantidade de cálcio e 
fósforo. 

Brócolis - É muito rico em cálcio. 

Couve - Rica em vitaminas C, A, K, além de cálcio 
e beta-caroteno. 

Espinafre - Fonte de ferro (lembra do Popeye?), 
vitaminas A, B1, B2, , B3, C, Potássio, Cálcio, 
Fósforo, Enxofre, Sódio e Magnésio. 

Rúcula - Estimula o apetite. É rica em proteínas, 
vitaminas A e C, sais minerais, principalmente 
cálcio e ferro. Contém ômega 3 e tem 
pouquíssimas calorias. 

Salsinha - Quando consumidas cruas, são ricas 
em vitaminas A, B1, B2, C e D. 

Fonte: http://blogs.estadao.com.br/flores-de-
lulu/tag/verduras/ 
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Mandioca: o pão indígena 

 

            Mara era uma jovem índia, filha de um cacique, 
que vivia sonhando com o amor e um casamento feliz. 
Em noites quentes, enquanto todos dormiam, deitava-
se na rede ao relento e ficava a contemplar a lua, 
alimentando o desejo de tornar-se esposa e mãe. 
Porém, não havia na tribo jovem algum a quem daria o 
seu coração> 

            Certa noite, Mara adormeceu na rede e teve um 
sonho estranho. Um jovem loiro e belo descia da lua e 
dizia que a amava. O sonho repetiu-se muitas vezes e 
ela acabou por apaixonar-se. Entretanto, não contou a 
ninguém. O jovem, depois de lhe haver conquistado o 
coração, desapareceu como por encanto, deixando-a 
mergulhada em profunda tristeza. 

            Passado algum tempo, a filha do cacique, 
embora virgem, percebeu que estava esperando um 
filho. Contou então aos seus pais o que sucedera; a 
mãe deu-lhe todo apoio, mas o severo pai, não 
acreditando no que ouvira, passou a desprezá-la. 

 
            Para surpresa de todos, Mara deu à luz uma linda menina, de pele muito alva e cabelos 
loiros tanto quanto a luz do luar. Deram-lhe o nome de Mandi a na tribo ela era adorada como 
uma divindade. 

            Pouco tempo depois, a menina adoeceu e acabou falecendo, deixando todos 
amargurados. Somente seu avô, que nunca aceitara a netinha, manteve-se indiferente. Mara 
sepultou a filha em sua oca, por não querer se separar dela. Desconsolada, chorava todos os 
dias, de joelhos diante do local, deixando cair leite de seus seios na sepultura.  

            Talvez assim a filhinha voltasse à vida, pensava. Até que um dia surgiu uma fenda na 
terra de onde brotou um arbusto. A mãe surpreendeu-se; talvez o corpo da filha desejasse dali 
sair. Resolveu então remover a terra, encontrando apenas raízes muito brancas, como Mandi, 
que, ao serem raspadas exalavam um aroma agradável. 

            Naquela mesma noite, o jovem loiro apareceu em sonho par ao cacique, revelando a 
razão do nascimento de Mandi. Sua filha não mentira. A criança havia vindo à terra para ter 
seu corpo transformado no principal alimento indígena. O jovem ensinou-lhe como preparar e 
cultivar o vegetal. 

            No dia seguinte, o cacique reuniu a tribo e, abraçando a filha, contou a todos o que 
acontecera. O novo alimento recebeu o nome de Mandioca, pois Mandi fora sepultada na oca. 

 
Fonte: Lendas e Mitos dos Índios Brasileiros- Walde-Mar de Andrade. FDT. 
http://carmemdevas.arteblog.com.br/606531/A-Lenda-da-Mandioca/  
Blog de carmemdevas : ESTAÇÃO DA ARTE, A Lenda da Mandioca 

Nome do(a) aluno(a): .......................................................................................................................................... . 
[Só uma criança conhecia (ou se lembrava) de uma lenda indígena. Falamos sobre a importância 
dos índios na história do Brasil e na formação do povo brasileiro. 
Muitas crianças não conhecem a pamonha e da culinária típica regional, só conhecem a feijoada.] 
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CCBI     PLH – 2014-2015                 23/01/2015 

 

 
MARCHINHAS e símbolos do Carnaval 
*Ó Quanta Alegria - Na íntegra (48'40 min.-22/2/2012 ) 
https://www.youtube.com/watch?v=dlFklxbfR0E  

Especial de carnaval exibido pela TV Cultura em 2007. 
 

A HISTÓRIA DO CARNAVAL 
Você sabia que o Carnaval nasceu na Europa, há cerca de 400 anos? Naquela época a Igreja 
pensava que os 40 dias antes da Páscoa deveriam servir apenas para rezar. Nem pensar em 
comer carne! Para se prepararem para esse tempão sem poder festejar, o povo criou uma 
grande festa com muita bebida, comida, música e dança. Ela sempre acontecia 7 domingos 
antes da Páscoa.  Foi aí que começou o “Carnevale”, que em Latim significa “Adeus à Carne”. 

O Carnaval chegou aqui no Brasil junto com os portugueses e naquela época as pessoas o 
comemoravam jogando água, lixo, farinha de trigo e até lama uns nos outros! Já pensou 
que confusão?  

Foi só no século XX que essa festa ficou mais elegante, com bailes de máscaras, fantasias e as 
famosas marchinhas de carnaval (...). 

A primeira marcha feita especialmente para carnaval foi “Ó Abre Alas”, uma marcha-rancho 
de Chiquinha Gonzaga, encomendada pelos foliões do Cordão Rosa de Ouro, em 1899. Essa 
música é importantíssima, pois antecipou em vinte anos a fixação desse gênero musical no 
Brasil: “Ó abre-alas que eu quero passar/Eu sou da Lira, não posso negar/Ó abre alas que eu 
quero passar/Rosa de Ouro é quem vai ganhar”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=QCtE2dyvFgg  
 

Hoje em dia, o Brasil comemora o carnaval de várias formas diferentes. Tem os blocos nos 
quais os foliões seguem um trio elétrico e há também os desfiles das escolas de samba.  

Essa festa brasileira é muito famosa; a do Rio de Janeiro, por exemplo, é considerada o maior 
Carnaval do mundo! 

Fontes: http://cmais.com.br/maiscrianca/vocesabia/a-historia-do-carnaval  
                http://meuartigo.brasilescola.com/artes/a-historia-pelas-marchinhas.htm 
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Símbolos do Carnaval 
 

 

O que são: 

Os símbolos do carnaval são imagens que simbolizam as 
principais características do Carnaval. São muito 
utilizados em decorações carnavalescas, campanhas de 
marketing e outros eventos relacionados à divulgação 
desta importante festa popular brasileira. 

 
Principais símbolos do carnaval: 

- Máscara de carnaval 

É um dos principais e mais tradicionais símbolos do 
carnaval. O uso destas máscaras tem origem na cidade 
italiana de Veneza no século XVII.  

 

Os nobres usavam máscaras enfeitadas para manter o anonimato e aproveitar o carnaval junto 
com o povo. 
Esta tradição foi para Portugal e depois chegou ao Brasil onde é mantida até os dias de hoje, 
principalmente nas festas carnavalescas de salão. 
 
- Rei Momo 
Surgiu no Brasil na década de 1930. É também um 
importante símbolo carnavalesco. Ele representa a 
alegria do carnaval, pois está sempre animando os 
participantes da festa. 

"O Rei Momo é considerado o dono do Carnaval, é 
quem comanda a folia. Possui uma personalidade 
zombeteira, delirante e sarcástica. Vindo da mitologia 
grega, ele é filho do sono e da noite, e acabou expulso 
do Olimpo - morada dos deuses - porque tinha como 
diversão ridicularizar as outras divindades. Hoje existe 
concurso para a escolha do Rei Momo em vários 
estados do país. Para participação do certame é preciso 
ser muito simpático e esbanjar alegria, além de pesar 
no mínimo 120 quilos.                                 Desenho de DALCIO  
 
Esta última exigência vem sendo abandonada nos últimos anos, considerando-se os 
problemas de saúde causados pela obesidade. As características do rei momo em especial o 
peso, representam a fartura da "terça feira gorda" que antecede a quarta feira cinzas." 
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Jackson do Pandeiro, compositor e 
cantor paraibano, (1919 - 1982) 

- Pandeiro 

O pandeiro é um importante instrumento musical 
utilizado nos sambas de carnaval. Portanto, ele 
representa as músicas (marchinhas, sambas-enredo e 
etc.) tocadas durante a festa. 

Ouçam uma a música “Chiclete com banana”: 

 http://letras.com/jackson-do-pandeiro/257604/  
 
- Sambista 

Como o samba é um dos principais elementos do 
carnaval, a figura do sambista simboliza a música e a 
dança carnavalesca. O sambista canta, toca e dá ritmo à 
festa. 

- Confetes e serpentinas 
Os confetes e serpentinas são usados no carnaval há muito tempo. São elementos de diversão, 
além de dar um colorido todo especial a festa. 
- Sombrinhas de Frevo 
Um dos principais símbolos do carnaval 
pernambucano, pois este estilo musical é muito 
presente no carnaval de rua deste estado. 
 
- Bonecos gigantes 
Um dos principais símbolos do carnaval de Olinda, 
Pernambuco, são seus bonecos de mais de 2 metros 
que percorrem o centro, ao ritmo do frevo.   
- Pierrô, Arlequim e Colombina 

São personagens de teatro, a 
“Commedia dell’Arte”, que surgiram na 
Itália do século XVI. Eram figuras 
presentes nos teatros de rua, que 
serviam para satirizar os integrantes da 
nobreza. Do teatro de rua passaram 
para o Carnaval de Veneza. Esses 
personagens, já identificados com o 
Carnaval, chegaram ao Brasil no 
começo do século XX (...). 

O Pierrô é representado por um palhaço 
triste, com roupas largas normalmente 
brancas, ou às vezes metade preta, com 
o rosto branco e uma lágrima 
desenhada abaixo dos olhos. Ele é visto 
como ingênuo, bobo, lunático, distante 
e inconsciente da realidade, além é 
claro de ser apaixonado pela 
Colombina. 

O Arlequim é uma espécie de Bobo da  

 
 

Corte; faz muitas palhaçadas, é fanfarrão, malandro 
e preguiçoso. Utilizava uma roupa repleta de 
losangos coloridos. 

A Colombina é serva ou empregada de alguma 
dama, uma moça linda e inteligente, de humor 
rápido e irônico, que acaba sempre se envolvendo 
em intrigas e fofocas, apaixonada por Arlequim. 

Fontes: http://www.suapesquisa.com/carnaval/simbolos_carnaval.htm  
               http://www.folhanoticias.com.br/index2.php?pg=ler&id=11040  
               https://entrecoposetalheres.wordpress.com/tag/pierrot/  
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Vamos cantar estas MARCHINHAS! 
http://www.suapesquisa.com/carnaval/marchinhas_carnaval.htm  
 
*CACHAÇA  (Mirabeau Pinheiro-Lúcio de 
Castro-Heber Lobato, 1953) 
 

Você pensa que cachaça é água 

Cachaça não é água não 

Cachaça vem do alambique  

E água vem do ribeirão 
 

Pode me faltar tudo na vida 

Arroz feijão e pão 

Pode me faltar manteiga 

E tudo mais não faz falta não 

Pode me faltar o amor  

Há, há, há, há! 

Isto até acho graça 

Só não quero que me falte 

A danada da cachaça! 

*TAÍ (Joubert de Carvalho, 1930) 

Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim  

Ó, meu bem não faz assim comigo, não  

Você tem, você tem  

Que me dar seu coração! (2x) 
 

Meu amor, não posso esquecer...  

Se dá alegria, faz também sofrer  

A minha vida foi sempre assim: 

Só chorando as mágoas, que não tem fim! 

refrão 

Essa história de gostar de alguém  

Já é mania que as pessoas têm. 

Se me ajudasse Nosso Senhor  

Eu não pensaria mais no amor! 

 
*AURORA (Mário Lago-Roberto Roberti, 1940) 
 
Se você fosse sincera  
Ô ô ô ô Aurora 
Veja só que bom que era  
Ô ô ô ô Aurora 
 
Um lindo apartamento 
Com porteiro e elevador 
E ar refrigerado 
Para os dias de calor 
Madame antes do nome 
Você teria agora 
Ô ô ô ô Aurora! 

*ABRE ALAS (Chiquinha Gonzaga, 1899) 
 
Ó abre alas que eu quero passar 

Ó abre alas que eu quero passar 

Eu sou da lira não posso negar 

Eu sou da lira não posso negar 
 

Ó abre alas que eu quero passar 

Ó abre alas que eu quero passar 

Rosa de ouro é que vai ganhar, 

Rosa de ouro é que vai ganhar! 

 
*MAMÃE EU QUERO (Jararaca-Vicente Paiva, 1936) 

 
Mamãe eu quero, mamãe eu quero 
Mamãe eu quero mamar! 
Dá a chupeta, dá a chupeta 
Dá a chupeta pro bebê não chorar! 
 

Dorme filhinho do meu coração 
Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão 
Eu tenho uma irmã que se chama Ana 

*A JARDINEIRA (Benedito Lacerda-
Humberto Porto, 1938) 
 
Ó jardineira por que estás tão triste? 

Mas o que foi que te aconteceu? 

Foi a camélia que caiu do galho, 

Deu dois suspiros e depois morreu... 
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De piscar o olho já ficou sem a pestana! 
 

Refrão 
 

Olho as pequenas, mas daquele jeito 
Tenho muita pena não ser criança de peito 
Eu tenho uma irmã que é fenomenal 
Ela é da bossa e o marido é um boçal (ignorante)! 

Vem jardineira, vem meu amor! 
 
Não fiques triste 
que este mundo é todo seu 
Tu és muito mais bonita  
Que a camélia que morreu! (2 x) 

 
 
*ME DÁ UM DINHEIRO AÍ  
(Ivan Ferreira-Homero Ferreira-Glauco 
Ferreira, 1959) 
 
 
Ei, você aí!  

Me dá um dinheiro aí! 

Me dá um dinheiro aí! 

Não vai dar?  

Não vai dar não? 

Você vai ver 

a grande confusão 

Que eu vou fazer bebendo até cair, 

Oh, me dá, me dá, me dá, ô! 

Me dá um dinheiro aí! 

*CABELEIRA DO ZEZÉ  
(João Roberto Kelly-Roberto Faissal, 1963) 
 

Olha a cabeleira do Zezé 

Será que ele é? Será que ele é? 

 

Será que ele é bossa nova 

Será que ele é Maomé 

Parece que é transviado 

Mas isso eu não sei se ele é 
 

Corta o cabelo dele! (2x) 

 

 
*Ô BALANCÊ  
 (Braguinha-Alberto Ribeiro, 1936) 
 
Ô balancê, balancê, 
Quero dançar com você 
Entra na roda morena pra ver 
Ô balancê, balancê! 
 
Quando por mim você passa 
Fingindo que não me vê 
Meu coração quase se despedaça 
No balancê, balancê! 
 
Você foi minha cartilha 
Você foi meu ABC 
E por isso eu sou a maior maravilha 
No balancê, balancê! 
 
Eu levo a vida pensando 
Pensando só em você 
E o tempo passa e eu vou me acabando 
No balancê, balancê! 

*CIDADE MARAVILHOSA 
(André Filho / Silva Sobreira, 1935) 
 
Cidade maravilhosa 
Cheia de  
encantos mil 
Cidade maravilhosa 
Coração do meu Brasil! (2x) 
 
Berço do samba e de lindas canções 
Que vivem n'alma da gente 
És o altar dos nossos corações 
Que cantam alegremente 
 

Refrão 
 

Jardim florido de amor e saudade 
Terra que a todos seduz 
Que Deus te cubra de felicidade 
Ninho de sonho e de luz 
 

Refrão 
http://letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/497940/  

 



      

 - 124 -

Português como Língua de Herança 
Prof. Eliana Miura 

 
*ACORDA, MARIA BONITA  
(Antônio dos Santos*, 1957) 
http://letras.mus.br/marchinhas-de-
carnaval/528841/#radio  
 

Acorda, Maria Bonita 

Levanta, vai fazer o café 

Que o dia já vem raiando 

E a polícia já está de pé (2x) 
 

Se eu soubesse que chorando 

Empato a tua viagem 

Meus olhos eram dois rios 

Que não te davam passagem 
 

Cabelos pretos anelados, 

Olhos castanhos delicados. 

Quem não ama a cor morena 

Morre cego e não vê nada! 
 

Refrão 

*MARCHA DA CUECA 
de Livardo Alves (João Pessoa, PB, 1936 — 2002) 
 

Eu mato, eu mato 

Quem roubou minha cueca 

Pra fazer pano de prato 

Eu mato, eu mato 

Quem roubou minha cueca 

Pra fazer pano de prato 
 

Minha cueca tava lavada 

Foi um presente  

que eu ganhei da namorada! 

 

 

*Volta Seca (Antônio dos Santos), compositor e instrumentista, nasceu no interior do Sergipe em 
13/03/1918. Ex-cangaceiro, pertenceu ao bando de Lampião e passou vinte anos na cadeia. 
 

 

Para assistir em casa: 
 

Ritmos dos carnaval pelo Brasil 
http://revistaescola.abril.com.br/carnaval/ritmos-carnaval-brasil.shtml  

Carnaval 

O Brasil possui diversas formas de comemorar o carnaval. Aproveite o período para trabalhar 
com seus alunos as diferentes manifestações culturais da festa pelo país 
 

Saiba mais em: 
 

  *Abre Alas Chiquinha Gonzaga (1/3) - De Lá Pra Cá - 14/12/2009 (11'13 min. - 20/7/2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=zXv5ALmGB08  
O programa De Lá Pra Cá lembra a música mais antiga e mais conhecida do carnaval brasileiro que 
completou 110 anos em 2009. É "Oh Abre Alas que eu quero passar". A autora dessa marchinha é 
Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina brasileira, a primeira mulher a tocar choro e uma das 
compositoras mais importantes da nossa música popular. Com certeza, o título dessa canção bem 
poderia servir como lema para a vida de Chiquinha, uma mulher corajosa, forte, ousada e 
independente. Tudo isso, numa época em que lugar de mulher era em casa, cuidando dos filhos.  
Participam deste programa Edinha Diniz, Schuma Schumacher, Clara Sverner, Rosa Magalhães e 
Rosamaria Murtinho. Apresentado por Ancelmo Gois e Vera Barroso, na TV BRASIL. 
 
  *BRINQUEDOS POPULARES BARANGANDÃO.avi (2'29 - 13/1/2010) 
https://www.youtube.com/watch?v=MTW2t_s2dY4  
Brinquedo popular originário da Bahia confeccionado por Augusto Pessôa. 
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  *A história das marchinhas de Carnaval   27. 02. 2014 
    http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/55518  
Conheça a história por trás de músicas como ‘Cabeleira do Zezé’ e ‘Pierrot Apaixonado’. Por Thaís 
Ferreira. 
 

*Zé Keti - Máscara Negra (3'28 min., 8/2/2013) 
https://www.youtube.com/watch?v=OnssYRSFUo0#t=15  
 

*Marlene - Lata d'água (de Luiz Antônio e Jota Júnior - 1952) [3'03 min. 26/9/2010] 
https://www.youtube.com/watch?v=0DVO78vsuiA  
 
Complete com as palavras que faltam na música *ALLAH-LÁ-Ô  (Haroldo Lobo-Nássara, 1940) 
 

 
 

JOGO DAS Marchinhas de Carnaval 
 

 (1)  (2) 
 
 



      

 - 126 -

Português como Língua de Herança 
Prof. Eliana Miura 

 (3) 
 

(4) 
 

 (5) 
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  (10) 
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[Para fazermos o “Jogo das Marchinhas de Carnaval” dividimos os alunos em dois times. Eles 
tiraram “para ou ímpar” (e aproveitei para ensinar algumas parlendas, como “Lá em cima do 
piano”, pois só uma aluna conhecia essas fórmulas de escolha). O time escolhido para começar 
tinha que escolher um número a caso, de 1 a 11 (n° de figuras); então eu lhes mostrava a figura e 
pelo menos uma criança daquele time tinha que CANTAR a marchinha correspondente à imagem 
mostrada. Se ninguém do time sabia a música, a chance passava ao outro time e se acumulavam o 
número de balinhas “prêmio”. Dos 9 alunos presentes só uma aluna conhecia a maior parte das 
marchinhas de Carnaval apresentadas. 
 
Depois fizemos um brinquedo de origem baiana, o “barangandão”. O papel crepom foi 
previamente cortado, assim como os barbantes e o papel de revista (não tínhamos jornal) para se 
confeccionar o brinquedo. Todos gostaram muito dessa coloradíssima atividade. 
 
No fim do curso foi entregue aos alunos um Certificado de participação, um CD com algumas 
músicas com as quais trabalhamos e um DVD com o vídeo de alguns momentos de aula que foram 
filmados. 
 
Foi feita uma reunião, de uns 30 min., com os pais presentes na última aula, a diretoria e os 
professores. Recebemos muitas sugestões para melhoria do curso, entre as quais adotaremos: 
 
* intervalo de 15 minutos: recreio dirigido — nessa pequena pausa faremos brincadeiras 
brasileiras: jogo da amarelinha, cada macaco no seu galho, esconde-esconde, pega-pega etc. 
 
* as lições de casa vão requerer, no máximo, uns 5 minutos para serem feitas, por exemplo: 
“escreva os sete dias da semana”; “escreva os meses do ano”; “escreva uma canção infantil que 
você conhece à memória”  etc. 
 
* continuaremos a enviar links importantes quanto a aprendizagem do Português e da cultura 
brasileira, mas sem cobrar nada ou ter grandes expectativas de feedback por parte dos 
interessados; 
 
* utilizaremos um livro já publicado (o “Vamos falar português”, de 2014) para a turma iniciante e 
continuaremos com apostilas para a turma mais avançada. ] 
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PLH – CD do curso 2014-2015 
1. ABRE ALAS ( 1899)       2’27 min. 
2.ACORDA, MARIA BONITA (1957)   2’01 min. 
3.AURORA (1940)   2’07 min. 
4.CABELEIRA DO ZEZÉ (1963)   1’20 min. 
5.CACHAÇA 2’46 min. 
6.CIDADE MARAVILHOSA (1935) 2’24 min. 
7.A JARDINEIRA (1938)  2’51 min. 
8.MAMÃE EU QUERO (1936)  3’38 min.  
9. ME DÁ UM DINHEIRO AÍ (1959)  2’21 min. 
10. Ô BALANCÊ  (1936)  3’08 min. 
11. TAÍ (Joubert de Carvalho, 1930)   4’04 min. 

12. Aquarela do Brasil - Ary Barroso (1939), com Francisco Alves     5’55 min. 
13. Baião (1946) - Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira      2’44 min. 
14. Bom dia todas as cores – Ruth Rocha (observem os SOTAQUES ) 5’22 min. 
15. Camaleão – Palavra Cantada   1’31 min. 
16 Pé com pé – Palavra Cantada  3’06 min. 
17. Sopa – Palavra Cantada  1’43 min. 
18. Vovô - Palavra Cantada   2’55 min. 
19. Minhoca, boboca      1’39 min. 
20. Hoje é domingo, pé de cachimbo (parlenda)  1’40 min. 
21. Sapo no saco (trava-língua)      0’36 seg. 
22. Um, dois, feijão com arroz       0’27 seg. 

23. O Saci-Pererê, Pererê – Luiz Melodia 3’39 min.   
24. O Curupira - Max Viana     2’41 min. 
25. A Mula Sem Cabeça – Lenine     3’40 min. 
26. Festa no céu - Moraes Moreira      3’03 min. 
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