
CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

2ª ESCALA
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05

 

DATA DE ENVIO: 27 de novembro
DATA DE ENTREGA: 08 de Janeiro de 2021
Realizar na semana do dia 30 de novembro 
Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º ano!

Espero que vocês estejam bem, crescendo saudáveis e felizes ao lado das pessoas que
amam. O ano de 2020 já está indo embora, por falar nisso que ano desafiador, não é
mesmo? Estar longe da escola,  da companhia dos colegas,  estudar de forma remota.
Tivemos que aprender a reinventar muita coisa em 2020, inclusive a escola. Mas com
um pouquinho mais de tempo estaremos em 2021, e precisamos acreditar que tudo será
melhor. É tempo de esperança! 

Estes serão os últimos roteiros deste ano, faça os devagar, com calma e atenção. No
primeiro roteiro vocês conhecerão uma história comprida, mas muito bonita “ O reino
dos mamulengos”. Vocês vão adorar! 
Não se esqueçam que os roteiros devem ser entregues presencialmente na data agendada
no  prédio  dos  Anos  Iniciais  ou  fotografados  e  enviados  para  o  meu  e-mail
joycelaine@ufg.br

Beijos e abraços, 
Profe. Joyce                                             

“O reino dos mamulengos” é um conto de Stela Barbieri  e Fernando Vilela. É uma

história muito bonita que merece ser lida com muita atenção. Leia também as ilustrações,

porque os desenhos possuem traços e cores, expressivos, que te ajudarão a entender

melhor a história. Este é um conto comprido, por isso, o nosso desafio é ler com atenção

cada página, cada ilustração. No roteiro 6, voltaremos a história para fazer uma atividade

de escrita. Por enquanto leia sem pressa e vá viajando com a imaginação pelas páginas

da história.  
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Severino era rapaz quando resolveu sair pelo mundo em busca de sua sorte. Era

especialista em fazer e manipular mamulengos. Aprendeu com o pai, que por sua vez,

aprendeu com o avô, que aprendeu com o tataravô. Desse modo, fazia parte de uma

linhagem de bonequeiros, que criavam mamulengos e interpretavam histórias cheias de

encanto e humor. 

Os bonecos que Severino fazia pareciam pessoas de verdade. Tinham articulações

perfeitas, com rostos expressivos. Para fazê-los, o rapaz se inspirava em seus vizinhos e

pessoas que conhecia. Trazia para seus bonecos feições engraçadas, com características

dos personagens de seu dia a dia. 

Severino se destacava entre os mestres de mamulengo e de sua família, pois tinha

uma inteligência admirável e um humor sem igual. Sua aparência não mostrava esses

talentos. Muito mal-ajambrado e desastrado, vivia deixando cair tudo. Sua mala-teatro,

onde carregava bonecos, cenários, vivia se espatifando no meio da rua, o que fazia com

que todos os que moravam no lugarejo rissem de sua figura só de olhar para ele. 

Com uma cara desemxabida, andava pelas ruas com ar inexpressivo. No entanto,

aqueles  que  o  conheciam sabiam de  sua  inteligência  e  sabedoria  e  o  tratavam com

distinção.  Ele  sempre  tinha  um  comentário  sábio  e  cheio  de  humor  para  fazer  em

qualquer situação. Por isso, muitos o procuravam para pedir conselhos. 

Severino gostava muito das pessoas de seu lugarejo, mas, quando resolveu partir,

não se despediu de ninguém. Não gostava de despedidas. Todos sentiram sua falta as

crianças principalmente, que viviam em volta dele,  ficaram se perguntando sobre seu

paradeiro. 

Partiu sem destino, foi andando pela estrada para ver o que a vida apresentava

pelo caminho. 

Em cada lugar que parava fazia uma apresentação com seus divertidos bonecos e

assim ganhava dinheiro, comida, pouso e bons tratos. 

No meio  de  sua caminhada,  conheceu um grupo de artistas  saltimbancos que

faziam teatro, tocavam, dançavam e faziam apresentações em muitos lugares, sempre

viajando. Estavam acampados ao lado da estrada, e Severino gostou deles. Rapidamente

ficaram amigos. O líder dos saltimbancos se chamava Pepe e tinha um sotaque diferente,

de gente que veio do estrangeiro. Severino e ele conversavam durante horas. Pepe já

tinha viajado por muitos lugares e contava boas histórias de suas aventuras pelo mundo. 
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Severino passou algum tempo viajando com esse grupo.

Fazia suas apresentações de mamulengos no meio das peças

teatrais. Juntos, eram um verdadeiro sucesso. 

Acontece  que  um  belo  dia  Severino  resolveu  seguir

viagem sozinho e partiu. Foi andando, andando, até que chegou

ao Reino das Terras Altas, onde muitas pessoas conversavam

numa praça. Faziam o maior burburinho, uns comentavam uma

coisa,  outros  outra.  Severino  ficou  quieto  ouvindo  aquelas

conversas até que percebeu que as pessoas estavam falando

da princesa daquele reino. Diziam que ela era uma moça muito

triste que nunca ria. Achavam que ela podia morrer de tristeza.

O rei, com medo de perder a filha, espalhou proclamas por toda

a cidade dizendo que aquele que conseguisse fazer a princesa

rir se casaria com ela. 

Severino resolveu se candidatar. Chegou ao castelo e foi

recebido pelos guardas, que o encaminharam ao salão nobre do

palácio.  Lá  estavam  o  rei,  a  rainha  e  a  princesa,  cada  um

sentado em seu trono.

O rei perguntou ao rapaz: 

- Como pretende fazer minha querida filha rir?

Severino explicou:

- Tenho aqui esta mala e dentro dela trago mamulengos,

cenários e um mar de histórias divertidas que vão alegrar muito

a princesa. Com certeza ela vai rir e se casará comigo.

O rei, muito contrariado, aceitou que o rapaz se apresentasse, mas deu indícios de

que não queria que ele se casasse com com a princesa. Foi logo dizendo:

- Acho que você não tem menor chance. Já passaram por aqui sábios, artistas

famosos, nobres e valentes e não conseguiram essa proeza. Creio que um homem como

você não vai conseguir.

Severino não se abateu com o comentário do rei. Pediu permissão para começar.

Abriu sua mala-teatro e tirou dela alguns personagens: um rei, uma rainha, uma princesa
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e toda a corte. Colocou um cenário de castelo no fundo da mala e começou a contar a

história daquele reino de modo muito engraçado: 

Era uma vez um rei mal-humorado, que não sabia dançar xaxado e nem tampouco

comer linguado. Era chamado de “rei plumado”, pois tinha pose e não olhava para o lado. 

O rei foi ficando furioso com aquela história achando um desrespeito. A rainha foi

ficando aflita e a princesa, se divertindo, começou a sorrir. 

O rapaz continuou a história do tal rei e, em dado momento, tropeçou na própria

mala  e  tudo  voou  pelos  ares.  Neste  instante,  a  princesa  gargalhou,  e  todos  se

espantaram. 

O rei, furioso, mandou o rapaz começar de novo. Ele arrumou tudo e continuou. O

rei ficou a bufar de ódio, a rainha, com ar de medo e a princesa a gargalhar. 

Quando acabou a apresentação, o rei disse sem perder tempo:

- Como palavra de rei  não volta atrás, você vai se casar com minha filha, pois

conseguiu fazê-la rir. Só que, antes, terá que fazer rir gente de reinos distantes do meu,

para provar que realmente é um sábio na arte de divertir. Escreva aí um bilhete que vou

ditar, para que leve ao rei do Vale dos Lagos, meu amigo.

(o rei das Terras Altas desconfiava que Severino não soubesse ler, nem escrever.

Por isso, fez essa proposta.)

Severino respondeu:

- Não sei ler, nem escrever. Leio no vento se vai chover, leio a madeira que vou

colher para fazer os bonecos, mas as letras nunca aprendi não, senhor.

- Está bem. Então eu mesmo vou escrever.

Dizendo isso, o rei escreveu rapidamente um bilhete, envelopou-o e entregou ao

rapaz,  ordenando  que ele  partisse  imediatamente.  Severino  e  a  princesa se  olharam

comprido. Foi só o rapaz sair pela porta para que a princesa se fechasse em tristeza

novamente. 

Severino  partiu  em direção ao  palácio  do  rei  do  Vale  dos Lagos.  No  meio  do

caminho, encontrou seus amigos saltimbancos, acampados. Contou a eles sua aventura e

mostrou a Pepe o bilhete que o rei das Trevas Altas tinha enviado ao rei do Vale dos

Lagos. 
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O bilhete dizia: “ Assim que o portador deste chegar, afogue-o”. 

Pepe se assustou com aquilo. Resolveu trocar aquele bilhete por outro, que dizia: “

Assim que o portador deste chegar, dê a ele bons tratos e muito ouro, pois ele se casará

com minha filha”. 
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Severino não percebeu a troca dos bilhetes. Despediu-se dos amigos e seguiu seu

caminho. 

Quando  chegou  ao  palácio  do  rei  do  Vale  dos  Lagos,  foi

recebido com todas as honras: cama macia com lençóis de linho,

banho de banheira, banquete cheio de delícias e graças. Fez uma

apresentação de mamulengos que divertiu muito todos do reino. 

Ao se despedir, o rei do Vale dos Lagos mandou um recado

para o rei das Terras Altas: “ Seu futuro genro é mesmo um rapaz

extraordinário,  um  grande  artista.  Parabéns  e  obrigado  por  nos

possibilitar conviver com ele”. 

Severino partiu muito satisfeito com seus novos amigos. 

Ao chegar novamente ao Reino das Terras Altas, Severino foi

diretamente  ao  encontro  da  princesa,  que  estava  doente  de

saudades dele. Ao vê-lo, a princesa recobrou suas forças. Abraçou-o

e deu lhe um lindo sorriso. 

O rei, por sua vez, ficou enfurecido ao ver o jovem de volta.

Estava indignado ao saber que o rei do Vale dos Lagos tinha tratado

Severino  tão  bem.  Pensou  com  seus  botoes:  “  Desta  vez  meus

planos falharam, mas não falharão na próxima. 

No dia seguinte, o rei inventou outra viagem para Severino, só

que agora para o Reino das Grutas. Escreveu outro bilhete para o

rei, seu amigo: “ Assim que o portador deste chegar, mate-o”. 

Quando o sol nasceu, lá se foi Severino de novo estrada afora.

Um  temporal  estava  se  armando.  O  rapaz  saiu  andando  rápido,

quase correndo, para encontrar abrigo antes de a chuva cair. Qual não foi sua surpresa

quando,  no meio do caminho,  encontrou novamente o acampamento de seus amigos

saltimbancos, que o receberam com carinho e alegria. Puseram a conversa em dia, e

Severino explicou sua missão nessa nova viagem, que era a mesma da anterior: divertir

um reinado de terras distantes. Também pediu a Pepe que lesse em voz alta o bilhete

escrito para o rei das Grutas. 

Quando Pepe acabou de ler o  bilhete,  Severino estava branco de susto.  O rei

estava tentando matá-lo, e ele não tinha se dado conta. 
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Pepe então lhe contou sobre o bilhete anterior que ele trocou sem que Severino

percebesse. O pobre rapaz foi indo de susto em susto. O amigo então disse: 

- Severino, vou ensinar você a ler, para que nunca mais passe por isso. Você sabe

ler o vento e as estrelas, sabe ler a natureza, e agora vai aprender a ler as palavras, que

podem ajudá-lo a ler o mundo de outro jeito. Vou apresentar um mundo novo, com outras

mensagens e histórias, que você pode encontrar num bilhete, numa placa ou nas palavras

que você pode ler em tantos livros e se inspirar.

Severino  ficou  vários  meses  com  seus  amigos,  aprendendo  a  ler  e  escrever,

enquanto faziam espetáculos. Dias e dias se passaram, e no Reino das Terras Altas as

pessoas davam-no como morto. A princesa estava numa tristeza sem fim, pouco comia e

não saía mais da cama. 

Muito tempo depois, Severino voltou para o Reino das Terras Altas. Qual não foi

sua surpresa ao ser recebido com um abraço do rei, que caiu em prantos, dizendo: 

Minha filha está morrendo. 

Arrependido e achando que havia matado Severino, o rei então lhe disse:

- Perdoe-me por tudo que fiz a você.

Severino olhou para o rei e perguntou onde estava a princesa. Entrou rapidamente

no quarto dela. Como por milagre, a princesa, magra, pálida e com os olhos entreabertos,

olhou para ele, deu um sorriso e recobrou suas forças. 

O  reino  ficou  em  festa  com  a  recuperação  da  princesa.  Foi  realizado  um

maravilhoso casamento da princesa com Severino. A festa teve muitas comidas gostosas

e divertidas apresentações dos amigos saltimbancos. 

O jovem casal ganhou um castelo de presente de casamento. O castelo passou a

ser conhecido como o Palácio do Rei dos Mamulengos, pois, nas janelas do castelo ,

Severino  e  a  princesa  apresentam todos  os  dias  peças  de  teatro  com mamulengos,

músicas e histórias que ele aprendeu em suas andanças pelo mundo ou leu nos livros de

sua imensa biblioteca,  que pode ser usada por todo o povo do reino. Lá as pessoas

podem aprender a ler e se encantar com o universo mágico dos livros. 
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Fonte: O conto “O reino dos Mamulengos” foi retirado do livro “ Como mudar o mundo”? escrito
por Stela Barbieri e ilustrado por Fernando Vilela. O livro foi publicado pela Editora FTF, em 2015. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

2ª ESCALA
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06

 

DATA DE ENVIO: 27 de novembro
DATA DE ENTREGA: 08 de Janeiro de 2021
Realizar na semana do dia 07 de dezembro  
Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º ano! 

Espero que tenham gostado da leitura do conto “O reino dos mamulengos”. O
texto é longo, mas vocês estão no 5º ano, e nesta fase é interessante ler textos
maiores e escrever também.
É sempre bom lembrar  que é  através  da leitura  nos tornamos pessoas mais
sábias  e  mais  interessantes.  Porque  pela  leitura  conhecemos  mundos  com
modos de viver que são diferentes dos nossos, como o mundo de Severino, esse
artista popular que dá vida aos seus mamulengos e tira sorrisos dos rostos das
pessoas. 

Neste roteiro vamos aprender a escrever uma resenha do conto “ O reino dos
mamulengos”. 

Os roteiros devem ser entregues presencialmente no prédio dos Anos Inciais ou
fotografados e enviados para o e-mail joycelaine@ufg.br

Beijos, 
da Profe. Joyce   

Pensando o  texto! 
Severino  é  bonequeiro,  quando  era  menino  aprendeu  com  o  seu  pai  a
construir e manipular bonecos, os mamulengos. O seu pai aprendeu com o
seu avô, que aprendeu com o bisavô... O mamulengo é uma arte popular,
um saber que atravessa os tempos e as gerações. Mas isso só acontece
porque uma pessoa mais velha ensina para uma criança um saber, que vai

passando de mãos em mãos,  de boca em boca, por séculos… A isso chamamos de
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tradição. O menino que aprende com o seu pai ou com o seu avô um saber e reproduz do
seu  jeito  esse  ensinamento.  Foi  assim  que  Severino  virou  especialista  em  fazer  e
manipular mamulengos. 

Para quem não sabe o mamulengo é um tipo de fantoche, do nordeste do Brasil,
especialmente do Estado de Pernambuco. Não se sabe com certeza a origem do nome,
mas  acredita-se  que  ele  surgiu  da  ideia  de  mãos  molengas  que  movimentavam  os
bonecos. Esses artistas brincantes faziam os seus espetáculos em praças públicas. Os
bonecos e suas histórias tinham como inspiração a vida das pessoas do lugar. A arte do
mamulengo é praticada no Brasil desde os tempos em o nosso país pertencia a Portugal,
lá pelos anos de 1500. 

Severino é saltimbanco, um artista que resolveu andar pelo mundo vivendo da sua
arte. Há muitos como ele em todo o mundo, artistas que vão de um povoado a outro
fazendo exibições de circo e comédia, em troca de dinheiro, comida e hospedagem. 

Mas mesmo sendo um homem muito sábio, Severino não sabia ler. Ele entendia
do vento, do céu, das árvores, mas não conhecia o mundo das palavras. Talvez, não teve
oportunidade de estudar quando era menino, de frequentar uma escola. Por não saber ler,
por pouco não perdeu sua vida por causa de um rei que o enganou. 

Essa é uma história que reforça a importância de saber ler e escrever, pois quanto
mais soubermos ler e entender o que as palavras, as frases, os textos nos dizem,  mais
conhecedores do mundo nos tornamos. 

O que é uma resenha crítica? 

Resenha é quando descrevemos uma história,  um filme,  um livro,  com as
nossas palavras, expressando no texto as nossas ideias e opiniões. Muita gente
confunde  resenha  com  resumo,  mas  eles  são  textos  diferentes.  Para  fazer  um
resumo destacamos as partes mais importantes de uma história, ou de um filme e
escrevemos o texto sem expressar as nossas opiniões. 

O resumo é fiel ao texto escrito. Na resenha apresentamos a história com as
nossas palavras e expressamos o que pensamos. Se a linguagem do conto, do livro,
do filme é interessante e fácil de entender. 

Por que é importante ler e escrever resenhas? para saber um pouco mais
sobre  um  determinado  filme,  um  livro,  uma  história,  uma  peça  de  teatro,  uma
canção, uma obra de arte. As resenhas são análises críticas que fazemos sobre
algo. Elas podem influenciar a escolha do leitor que tem dúvidas sobre um livro ou
ver um filme. 
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O desafio de hoje é escrever uma 
resenha do conto “ O reino dos 
mamulengos. Explicarei direitinho como 
se faz… Você verá que não é difícil. 



Roteiro de escrita para a resenha! 

1. Título do texto
2. Apresente  a  história  com as  suas  palavras,  lembre-se  de  colocar  o  autor  e  o

ilustrador. Conte resumidamente o conto . Há várias maneiras de começar uma
resenha, eu começaria assim: 

“O  reino  dos  Mamulengos”  é  um  conto  de  Stela  Barbieri  com  ilustrações  de
Fernando Vilela que conta a história de Severino, um jovem que resolveu sair pelo
mundo em busca de sua sorte. Ele era especialista em mamulengos, na arte de
fazer e manipular bonecos. Severino era um artista de rua, se tinha gente ele abria
a sua mala-teatro com os seus incríveis bonecos e contava histórias inspiradas na
vida das pessoas de sua terra. 

3. No conto “O reino dos mamulengos” há vários conflitos, como: “A filha do rei estava
padecendo de tanta tristeza, o rei  para salvar filha decide casá-la com quem a
fizesse sorrir. Severino se candidata e vence o desafio, mas o rei o julgou por sua
aparência, achando que a sua filha não o merecia. Mas outros conflitos aparecem
na história fale sobre eles. 

4. Essa é uma história que nos ensina algumas lições de vida, como: a importância
da arte   na vida das pessoas,pois  ela  emociona,  diverte  e alimenta  a alma. A
importância de saber ler e escrever. 

5. Por fim, escreva a sua opinião a respeito da história: se ela é divertida, fácil de
entender, se as ilustrações são interessantes…  

6. Não  esqueça  de  reler  o  texto  que  escreveu,  observando  se  as  frases  estão
coerentes; coloque pontuação, parágrafos e letras maiúsculas no começo de cada
frase. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 6



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ilustre
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Tirinhas 

A tirinha a seguir ilustra bem a história de Severino. Não é mesmo? 

 

Para pensar…

Fonte: Tirinhas do cartunista Quino, publicada no livro Toda Mafalda, 2012. 

Até o próximo roteiro! 
Abraços da Profe. Joyce 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

2ª ESCALA

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07

 

DATA DE ENVIO: 27 de novembro

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro de 2020

Realizar na semana do dia 18 de dezembro 

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha! 

Chegamos ao nosso último roteiro da 2ª Escala. Isso mesmo!  
Puxa vida! Como passou rápido, não é? 
Estamos nos  últimos dias de 2020, e no finalzinho do ano o coração da
gente se enche de esperanças por um ano novinho que vem chegando. 
Por essa razão, estudaremos neste roteiro um poema lindo do Manoel de
Barros. É um poema que fala de presentes que são tão especiais que a
gente nem imagina que eles possam ser ofertados para as pessoas que
gostamos. 

Abraço vocês, 
com carinho e saudade. 
Profe. Joyce 

 

Você conhece Manoel de Barros?

Manoel de Barros é um poeta que nasceu no Pantanal do Mato
Grosso do Sul. Ele é o meu poeta favorito porque ele vê poesia
nas pequeninas coisas, como lesmas, passarinhos, joaninhas,
vaga-lumes,  minhocas… Ele brinca com as palavras o tempo
todo, traduzindo nelas a grandeza da vida e do mundo. A sua
poesia fala da vida do campo, dos encantos e descobertas da
infância… É uma poesia que emociona! O poema que você irá

ler na próxima página se chama “ O menino que ganhou um rio”. É lindo demais! 
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Atividade 1 

Leia o poema, primeiro de forma silenciosa, apenas com os olhos, depois faça
uma segunda leitura em voz alta brincando com o texto, com entonações e
pausas. Se quiser gravar um áudio declamando o poema, vou adorar!

O menino que ganhou um rio
Manoel de Barros 

Minha mãe me deu um rio. 
Era dia de meu aniversário e ela não sabia
o que me presentear. 
Fazia tempo que os mascates não passavam
naquele lugar esquecido. 
Se o mascate passasse a minha mãe compraria 
rapadura
ou bolachinhas para me dar. 
Mas como não passara o mascate, minha mãe me 
deu um rio. 
Era o mesmo rio que passava atrás de casa. 
Eu estimei o presente mais do que fosse uma 
rapadura  do mascate. 
Meu irmão ficou magoado porque ele gostava 
do rio igual aos outros. 
A mãe prometeu que no aniversário do meu 
irmão
ela iria dar uma árvore para ele. 
Uma que fosse coberta de pássaros. 
Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao 
meu irmão
e achei legal. 
Os pássaros ficavam durante o dia nas margens
do meu rio 
e de noite eles iriam dormir na árvore do 
meu irmão. 
Meu irmão me provocava assim: a minha árvore 
deu flores lindas em setembro. 
E o seu rio não dá flores!
Eu respondia que a árvore dele não dava 
piraputanga. 
Era verdade, mas o que nos unia demais eram
os banhos nus no rio entre pássaros.  
Nesse ponto nossa vida era um afago. 

Fonte: Poema do livro “ Memórias inventadas”,
publicado pela editora Planeta em 2008. 
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Ilustre o poema. 

Pensando o poema! 

A mãe do menino, certamente morava em um povoado pequenino e longe da
cidade. Por isso ela diz que fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar
esquecido.  Mascates  eram  vendedores  ambulantes  que  percorriam  os  pequenos
lugarejos  em  carroças  ou  carros  cheios  de  mercadorias  que  traziam  das  cidades
mercadorias para vender aos moradores. A mãe, por não ter o que presentear o filho,
resolveu oferecer  a  ele  como presente  o  rio  que passava por  trás  de sua casa.  Ele
estimou o presente mais do que se fosse rapaduras do mascate.

 Você já pensou em presentes assim? Eu pensei aqui com os meus botões que
gostaria de dar ao meu filho João, uma constelação de estrelas, porque ela adora a lua e
o céu. Assim, ele poderia brincar e conversar com as estrelinhas todos os dias de noites
claras.  

O menino que ganhou um rio é uma história em versos. Em forma de poema,
Manoel de Barros narra uma história. Observem que esse poema não tem rimas, aliás
nem todo poema precisa de rima, não é mesmo? Mas o que fica dessa história em versos
é a mensagem bonita que ela nos passa: os presentes maravilhosos que podemos ofertar
sem  precisarmos  comprá-los.  Um  abraço,  uma  carta,  um  telefonema,  um  bilhete
carinhoso,  um desenho expressando  o  carinho  que  sentimos,  uma canção e  até  um
poema. 

O desafio de hoje é escrever uma pequena cartinha para um
colega  de  sala  ou  para  um  professor.  Expresse  nela  o
carinho, a saudade que sente. Conte um pouquinho de você
e o  que anda fazendo da vida.   Eu também escrevi  uma
cartinha! 
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Goiânia, 25 de novembro de 2020

Aos meninos e meninas do 5º ano, 

Como vocês estão? Espero que estejam felizes ao lado das pessoas que vocês
amam. Eu estou bem, minha família também, e isso já é motivo de alegria e para
agradecer a vida. Mas preciso dizer a vocês que sinto muitas saudades da escola, de
ver as carinhas e acompanhar os olhares curiosos e cheios de vida de cada um, de
cada uma. Sinto falta de aprender e ensinar ao vivo e a cores lá no espaço da nossa
sala de aula. 

Estou feliz que começamos os nossos atendimentos, porque posso vê-los ainda
que pela tela do computador e matar um pouquinho da saudade que sinto. Mas não é a
mesma coisa. 

Escrevo essa carta para expressar o meu bem querer e minha gratidão por
fazer parte da vida de vocês. Desejo do fundo do meu coração que no próximo ano
estejamos todos juntinhos lá no CEPAE, brincando, aprendendo, contando histórias,
compartilhando alegrias e saberes.  Que em 2021 possamos nos abraçar! 

Com carinho, 

Professora Joyce. 

Orientações para escrever a carta

Observem que a carta pessoal é um texto que possui uma estrutura própria. 

• A primeira coisa a fazer numa carta é colocar a data e local. 

• Em  seguida,  escrevemos  uma  saudação:  “Meu  querido  amigo  Francisco”.  A
saudação é como se fosse um título para a carta. 

• Depois perguntamos como a pessoa está, e contamos um pouco da nossa vida
( como nós estamos e o que estamos fazendo) 

• Por último expresse o carinho que sente pela pessoa para quem você enviará a
carta. 

• Se despeça de forma carinhosa. Faça desenhos na sua carta. 

Não se esqueça de colocar pontuação nos seus textos, nem de colocar letra maiúscula no
começo de cada frase e para nomes próprios (cidade, pessoas).  Revise tudo que escrever,
observe se o seu texto possui muitas palavras que se repetem, se sim, retire-as ou substitua
as palavras, para que o seu texto fique mais bonito e mais agradável para o leitor.  Lembre-
se escrevemos diferente da forma que falamos, por isso evite utilizar: daí, aí, tá...
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Para ler: Mais histórias em versos!

Bocó

Quando o moço estava a catar caracóis e pedrinhas 
na beira do rio até duas horas da tarde, ali
também Nhá Velinha Cuê estava. A velha paraguaia
de ver aquele moço a catar caracóis na beira do 
rio até duas horas da tarde, balançou a cabeça
de um lado para o outro ao gesto de quem estivesse
com pena do moço, e disse a palavra bocó. O moço
ouviu a palavra bocó e foi para casa correndo
a ver nos seus trinta e dois dicionários que coisa 
era ser bocó. Achou cerca de nove expressões que 
sugeriam símiles a tonto. E se riu de gostar. E 
separou para ele os nove símiles. Tais: Bocó é 
sempre alguém acrescentado de criança. Bocó é 
uma exceção de árvore. Bocó é um que gosta de 
conversar bobagens profundas com as águas. Bocó
é aquele que fala sempre com sotaque de suas origens. 
É alguém que constrói sua casa com pouco cisco. 
É um que descobriu que as tardes fazem parte de 
haver beleza nos pássaros. Bocó é aquele que
olhando para o chão enxerga um verme sendo-o. 
Foi o que o moço colheu em seus trinta e dois
dicionários. E ele se estimou. 

Fonte:  Poema de Manoel  de Barros,  com ilustração de Martha Barros,  retirado do livro “  Memórias inventadas”,
publicado pela editora Planeta em 2008. 

O apanhador de desperdícios 

Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim esse atraso de nascença. 
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos. 
Tenho abundância de ser feliz por isso. 
Meu quintal é maior que o mundo. 

Fonte:  Poema de  Manoel  de  Barros,  com ilustração  de  Martha  Barros  retirado  livro  retirado  do  livro  “Memórias

inventadas”, publicado pela editora Planeta em 2008. 

6
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 7



CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

3ª ESCALA
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01

 

DATA DE ENVIO: 27 DE NOVEMBRO

DATA DE ENTREGA: 08 DE JANEIRO 

Realizar na semana do dia 04 de janeiro

Professora Joyce  

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha! 

Ebaaa, já é ano novo! 
Estamos começando a nossa 3ª Escala.  Portanto, mais da metade do nosso ano
letivo já foi… 
Façam os roteiros com cuidado e atenção para que vocês sigam aprendendo mais e
mais. No final de cada roteiro tem sempre algum texto interessante para ler.  É
importante ler todos eles para que a leitura se torne um hábito nas nossas vidas. 

Estudaremos neste roteiro um texto de opinião sobre futebol feminino. Este é um
assunto interessante demais que não deve se esgotar em um roteiro só. 

Este roteiro deve ser entregue junto aos outros de forma presencial no prédio dos
Anos Iniciais ou fotografado e enviado para o e-mail joycelaine@ufg.br 

Beijos e abraços, 
da Profe. Joyce

Para começar a nossa conversa 

Vocês se lembram que no roteiro 4 estudamos sobre futebol feminino? Nós lemos
uma notícia em que o assunto era “igualdade de salários entre jogadores e jogadoras”. A
manchete da notícia anunciava que a jogadora Marta teria diárias pagas equivalentes as
do jogador  Neymar.  Sabemos que o futebol  feminino  leva bastante  desvantagem em
relação ao masculino: as jogadoras tem seus salários menores que os jogadores, nem
sempre elas conseguem patrocínio e ainda sofrem muito preconceito por serem mulheres
que jogam futebol. 
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A jogadora Marta, saiu de casa quando ainda era uma menina, e ela conta em um
discurso que fez para a ONU mulheres (Organização das Nações Unidas)  que sofria
muito ao escutar de muitos garotos que ela não poderia jogar futebol profissionalmente
porque era menina. Você irá ler a seguir um texto de opinião que fala justamente sobre
esse assunto.  

Atividade 1 

Leia o texto a seguir grifando os pontos importantes de cada parágrafo. 

Menina pode jogar futebol 
Por Rosely Sayão

A mãe de uma garota de nove anos me pediu para conversar com a filha
porque ela não quer mais ir para a escola. Puxa! O que será que aconteceu para ela
ficar tão chateada assim?

Será que passam tanta lição de casa que ela não tem tempo para brincar? Será que
a professora é muito brava? Será que ela está achando que o que precisa aprender é muito
difícil? Ou será que alguns colegas zoam a menina? 

Nada disso! Ela gosta da escola, da professora e dos colegas, e aprende tudo o que
lá ensinam. Então, porque ela quer mudar de escola? Mistério! 

Uma hora, meio sem querer, ela me contou que, no recreio, muitos alunos gostam
de jogar futebol, e ela adora esse jogo. É torcedora de um time e assiste jogos na televisão. 

O problema é que os meninos não querem saber de dar uma posição para ela no
time só porque ela é menina! Acredita numa coisa dessas? Vai ver ela joga mal! Nada disso,
ela joga como os garotos jogam: tem visão de jogo, sabe driblar, consegue passar a bola e
adora fazer gol. 

Mas ela nasceu menina, e muitos meninos, acham que as garotas não devem jogar
futebol ou gostar de fazer outras coisas que os meninos fazem. Até alguns adultos pensam
assim: ela pediu ajuda à inspetora do recreio para conseguir entrar num time, mas ouviu que
ela não deveria ficar chateada e ir brincar com outras colegas. 

Meninas podem gostar de jogar futebol.  Aliás, há até campeonato feminino:  você
sabe disso, não sabe? A Marta, uma jogadora brasileira,  já foi considerada a melhor do
mundo! 

Os meninos  que  gostam de futebol  precisam defender  as  meninas  que  também
gostam de participar, e não rejeitá-las, como os colegas da garota de nossa história de hoje. 

O futebol, como muitas outras atividades, já foi considerado um jogo só de homens.
Até votar já foi coisa de que a mulher ficava de fora, sabia? Ainda bem que o mundo muda. 

Fonte:  texto  de  opinião  retirado  do  Jornal  Folha  de  São  Paulo,  7  mar.2015.  Disponível
http:/www.folha.uol.com.br/colunas/quebracabeca/2015/03/1598848-menina-pode-jogar-futebol.shtml
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Entendendo o texto de opinião!

O que você acabou de ler é um texto de opinião, ele foi escrita por Rosely Sayão,
que é uma psicóloga muito conhecida. Nesse tipo de texto o autor é livre para expressar
suas  ideias  e  opiniões  sobre  diversos  assuntos.  Mas  para  escrevê-lo  é  necessário
apresentar  ao  leitor  bons  argumentos  que  defendam  o  seu  ponto  de  vista  sobre  o
assunto. Quem escreve um texto de opinião pode utilizar perguntas provocando o leitor,
levando-a pensar sobre o assunto, assim como fez a autora do texto que você leu. 

Volte ao texto e observe que há várias frases interrogativas.  Elas servem para
aproximar  o  leitor,  manter  com ele  uma  relação  de  confiança  e  cumplicidade,  como
ocorreria em um diálogo real entre pessoas amigas. Essa estratégia torna o texto mais
interessante. 

Atividade 2 

O texto “ Menina pode jogar futebol?” está no livro de Língua Portuguesa, na
página 116.  Hoje vamos fazer algumas atividades das páginas 120 e 121. Não é
necessário  me  enviar  as  páginas  do  livro  por  e-mail  e  nem xerocá-las  para
entregar pessoalmente.  Você entregarão apenas as atividades do roteiro, as do
livro não são necessárias. 

Dicas para escrever o comentário!

Título: “ Menina pode jogar futebol?” 

 Ao escrever fundamente a sua opinião apresentando bons argumentos. Reforce no
texto, porque você pensa dessa forma. Para justificar os seus argumentos você
poderá  utilizar  exemplos  como  o  da  jogadora  Marta  que  enfrentou  tantos
preconceitos em busca do sonho de jogar futebol profissionalmente. 

 Lembre-se:  você precisa apresentar  bons argumentos,  em um texto de opinião
precisamos convencer o leitor do nosso ponto de vista.

 Ao escrever o comentário respondendo a pergunta utilize expressões, como: No
meu ponto de vista, na minha opinião, penso que, percebo que… 

 Revise  o  texto:  verifique  o  que  escreveu,  se  a  pontuação  está  correta,  se  as
palavras estão escritas de forma correta, substitua palavras que se repetem. 
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O  grande  desafio  deste  roteiro  é  construir  um
comentário respondendo a pergunta “Menina pode
jogar futebol?” 
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Ilustre
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Algumas imagens  inspiradoras: o futebol é para todos! 

Fonte:  fotografia  retirada  do  “  Museu  do  Futebol  para  todos,  1  edição,  volume  2,
publicado pelo ID Brasil, Cultura e Esporte, 2018. 

Fonte:  fotografia  retirada  do  “  Museu  do  Futebol  para  todos,  1  edição,  volume  2,
publicado pelo ID Brasil, Cultura e Esporte, 2018.
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Fonte:  fotografia  retirada  do  “  Museu  do  Futebol  para  todos,  1  edição,  volume  2,
publicado pelo ID Brasil, Cultura e Esporte, 2018.
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