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Olá, meninas e meninos do 5º ano, 

Como o tempo passou rápido, não é mesmo? Chegamos na 4ª Escala, mais um
pouquinho e vocês estarão no 6º ano, confesso que sentirei muita saudade dessa
turminha que gosto tanto. 

O 5º ano nos desafiou tanto, não é? Mas o mais importante é que ainda que com
tantos desafios não deixamos de aprender.  Aproveitem ao máximo a 4ª Escala
para  fazer  os  roteiros  com dedicação,  leia  todos  os  textos  e  enunciados  com
bastante atenção. 

Neste roteiro continuaremos com os “contos de fadas” porque esse é um assunto
interessante  demais  para  ficar  apenas  em  um  roteiro.  O  conto  da  vez  é  o
“Rouxinol”, ele é muito bonito e poético e nos permite pensar sobre a beleza tão
sublime que tem a arte. 

Lembro que os roteiros deverão 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 

Para começo de conversa 

O Rouxinol é um conto de fada escrito por Hans Christian Anderesen, publicado pela

primeira vez em 1843. É um conto muito poético que nos faz pensar sobre a beleza e o fascínio

que  a  arte  exerce  nas  nossas  vidas.  O rouxinol  é  um pássaro  cantor,  o  seu  timbre  possui
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inúmeras tonalidades e é sinônimo de alegria. Dizem que quando a primavera se aproxima, ele

anuncia a sua chegada cantando. 

No conto que iremos ler, esse passarinho se mostra muito poderoso e salva o Imperador

da Morte. A Morte aparece no conto como o mais maligno dos espíritos. Mas não vou contar

detalhes aqui, deixarei que vocês descubram durante a leitura. Aviso aos navegantes leitores

que este é um conto longo, porque essa versão se aproxima mais da história original escrita por

Hans Christian Andersen. Se preferir, divida a leitura em mais de um momento: comece em um

dia e termine no outro.  Leia sem pressa, aprecie cada frase, imagine cada cena e viaje por essa

história que tem mais de 150 anos. 

O rouxinol 

O imperador  da  China  é  chinês,  como você  deve  saber,  e  todos  à  sua  volta

também são chineses.  Já passaram muitos anos desde que esta história aconteceu na

China, mas isso é mais uma boa razão para a contar antes que seja esquecida.

O palácio do imperador era uma maravilha do mundo. Era inteiramente feito de

fina  porcelana,  extremamente  cara  mas  tão  delicada  que  só  podia  ser  tocada  com

extremo cuidado. No jardim, floresciam as flores mais raras, e nas maus belas estavam

amarrados pequenos sinos  de prata  que tinlintavam para  que ninguém passasse  sem

notá-las.  Sim,  todas  as  coisas  estavam  arranjadas  como  planejado  no  jardim  do

imperador, embora nem o jardineiro soubesse quão largo e comprido ele era. Quem não

parasse de andar, acabava numa bela floresta onde as árvores eram altas e os lagos eram

profundos.  A  floresta  estendia-se  até  ao  mar  azul,  tão  perto  que  os  grandes  navios

podiam navegar por baixo dos ramos das árvores. Nestas árvores vivia um rouxinol. Seu

canto era tão encantador que até o pobre pescador, que tinha muito o que fazer, parava à

noite para ouvi-lo quando lançava as redes. 

“Como é belo”, dizia ele, mas tinha de trabalhar e esquecia o canto do pássaro.

Mas na noite seguinte, quando ouvia o canto dizia novamente: “como é belo”. 

De  todos  os  países  do  mundo  vinham  viajantes  até  a  cidade  do  imperador.

Admiravam a  cidade,  admiravam o  palácio  e  o  seu  jardim,  mas  quando  ouviam o

rouxinol, diziam: É o melhor de tudo.” 

E  os  viajantes  falavam  dele  quando  regressavam  para  casa,  e  os  eruditos

escreviam muitos livros sobre a cidade, sobre o palácio e sobre o jardim. Mas não se

2
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 1



esqueciam  do  rouxinol.  Eles  elogiavam-no  acima  de  tudo,  e  os  que  eram  poetas

escreviam poemas magníficos sobre o rouxinol que vivia na floresta junto ao mar. 

Esses livros circulavam por todo o mundo, e alguns chegaram até as mãos do

imperador da  China.  Ele  sentava-se na  sua cadeira  dourada e  lia,  e  lia,  abanando a

cabeça com as maravilhosas descrições da sua cidade, do palácio, do jardim.  Mas o

rouxinol é o melhor de tudo. Leu ele num livro. 

“O que é isto?” exclamou o imperador. “Não conheço nenhum rouxinol. Haverá

tal pássaro no meu império ― no meu próprio jardim ― e eu não sei de nada? E pensar

que tive de saber disto através de um livro.”Assim, chamou o camareiro-mor, que era

tão superior que quando alguém de classe inferior se atrevia a falar com ele ou lhe

faziam uma pergunta,  ele  apenas  respondia:  “P”,  que não significava absolutamente

nada. 

“Eles  dizem  que  há  um  pássaro  notável  a  que  chamam  rouxinol”,  disse  o

imperador. “Eles dizem que é a melhor coisa do de todo o império. Por que ninguém me

disse nada sobre ele?”

“Não foi apresentado na corte.” 

“Ordeno  que  compareça  diante  de  mim  esta  noite,  e  que  cante”,  disse  o

imperador. “Todo o mundo conhece as minhas posses melhor que eu!”

“Nunca  ouvi  falar  dele”,  disse  o  camareiro-mor.  “Mas  vou procurá-lo.  E vou
encontrá-lo.”

Mas onde? O camareiro-mor correu escada acima e escada abaixo, passou por

todas as salas e corredores, mas não encontrou ninguém que soubesse do rouxinol. Por

isso, o camareiro-mor voltou para o imperador e disse que talvez fosse uma história

inventada por quem escrevia livros. “Vossa Majestade Imperial quase não acreditaria em

como muito do que é escrito é ficção, senão mesmo magia negra”. 

“Mas o livro que li  foi-me enviado pelo grande imperador do Japão”, disse o

imperador. “Por isso, não pode ser um monte de mentiras. Tenho de ouvir esse rouxinol.

E insisto que ele esteja aqui esta noite. Ele tem a minha mais alta aprovação imperial, e

se não vier mandarei esmurrar toda a corte no estômago, logo depois da ceia”. 

Tsing-pe! Disse o camareiro-mor, e foi correndo escada acima, e voltou a passar

por todas as salas e corredores. E metade da corte correu com ele porque ninguém queria

ser esmurrado no estômago depois da ceia. 
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Perguntava-se muito pelo paradeiro do notável rouxinol, tão bem conhecido pelo

mundo inteiro exceto na corte. Por fim, encontraram uma pobre moça na cozinha que

disse: 

“O rouxinol? Conheço-o bem. Sim, e canta muito bem. Todas as noites tenho

autorização para levar restos de comida para a minha mãe doente. Ela vive perto da

costa. Quando regresso, estou cansada, descanso na floresta e ouço o rouxinol cantar.

Fico com lágrimas nos olhos. É como se a minha mãe estivesse me beijando.” 

“Mocinha”, disse o camareiro- mor, “ eu a nomeio para um lugar vitalício na

cozinha.  Até arranjarei  permissão para que veja o imperador jantar,  se nos levar ao

rouxinol que terá de comparecer diante da corte hoje à noite.”

E lá foram todos para a floresta onde o rouxinol cantava habitualmente. Metade

da corte também foi. No caminho para a floresta, uma vaca começou a mugir. 

“Oh”, gritou um cortesão, “deve ser ele. Que voz poderosa para uma criatura tão

pequena. Tenho a certeza que já o ouvi cantar antes”. 

“Não! É a vaca mugindo”,  disse a moça da cozinha. “  Ainda temos de andar

muito”. 

Depois os sapos do pântano começaram a coaxar. 

“Glorioso!” disse o pároco da corte. “Agora ouço-o ― como os sinos da igreja a

respirar.”
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“Não! São os sapos,” disse a moça da cozinha. “Mas acho que o iremos ouvir em

breve.”

Depois o rouxinol cantou. 

“É ele”, disse a moça da cozinha. “Ouçam, ouçam! E lá está ele.” Ela apontou

para um pequeno pássaro cinzento nos ramos. 

“Será possível?” gritou o camareiro-mor. “Bem, nunca pensei que fosse assim,

tão modesto. Mas talvez tenha ficado pálido ao ver tanta gente importante à sua volta.”

“Pequeno rouxinol”, chamou a moça da cozinha, “o nosso amável imperador quer

ouvi-lo cantar.” 

“Canto novamente para o imperador?” perguntou o rouxinol, porque pensava que

o imperador estava presente. “Meu pequeno roixinol”, disse o camareiro-mor, “tenho a

honra de convidá-lo para uma atuação hoje à noite na corte, onde você irá encantar Sua

Majestade o imperador com sua bela canção.” 

“A minha canção soa melhor na floresta”, disse o rouxinol, mas com satisfação

foi com eles porque era o desejo do imperador. 

O palácio foi  posto a  brilhar propositadamente  para  a ocasião.  As paredes  de

porcelana e o chão brilhavam sob os raios de muitas candeias de ouro. As flores com os

símbolos tinham sido trazidas para os salões, e tal foi o alvoroço que o som de tantos

sininhos abafou todas as conversas. 
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No meio do grande salão do trono, onde estava sentado o imperador estava um

poleiro dourado para o rouxinol. Toda a corte estava presente, e deixaram a moça da

cozinha ficar atrás da porta, agora que tinha sido nomeada “Cozinheira Imperial”. Todos

vestiam as suas melhores roupas, e todos olhavam para o pequeno pássaro cinzento para

quem o imperador abanou graciosamente a cabeça. 

E o rouxinol cantou tão docemente que vieram lágrimas aos olhos do imperador

que lhe escorreram pelo rosto. O rouxinol passou a cantar ainda mais docemente, e aí foi

o coração do imperador que se derreteu, O imperador sentiu-se tão emocionado que quis

oferecer os seus chinelos de ouro para que o rouxinol os pendurasse ao pescoço, mas o

rouxinol declinou agradecendo. Ele já tinha sido amplamente recompensado. 

“Vi lágrimas nos olhos do imperador”, disse ele. “Nada pode suplantar isso. As

lágrimas de um imperador são estranhamente poderosas. Já tenho a minha recompensa”.

E recomeçou a cantar gloriosamente. 

“É o galanteio mais encantador que já ouvimos” disseram as damas. O rouxinol

foi um sucesso inquestionável. Iria permanecer na corte e ter a sua própria gaiola. Tinha

permissão para passear duas vezes por dia e uma noite. Doze criados cuidavam dele,

cada um deles segurando um laço atado à perna do pássaro. Aqueles passeios não eram

muito divertidos.

Toda a  cidade falava sobre  o maravilhoso pássaro,  e  quando duas  pessoas  se

encontravam, se uma dizia “rouxi”, a oura respondia logo “nol”, e depois suspiravam em

uníssono,  sem dizer uma palavra.  Onze filhos de um açougueiro receberam o nome

“Rouxinol”, mas nenhum deles sabia cantar. 

Um dia, o imperador recebeu um grande pacote onde estava escrito “O rouxinol”. 

“Deve ser mais um livro sobre o meu famoso pássaro”, disse ele. Mas não era um

livro.  Dentro  da  caixa  estava  uma  obra  de  arte,  um rouxinol  artificial  igual  a  uma

verdadeiro mas incrustado com diamantes, rubis e safiras. Quando lhe davam corda, o

pássaro cantava uma das canções do rouxinol enquanto abanava a cauda de ouro e prata

cintilantes.  À  volta  do  pescoço  tinha  um laço  onde  estava  escrito:  “O  rouxinol  do

imperador do Japão é pobre quando comparado com o do imperador da China.”

“Que  simpático”,  disseram  todos,  e  o  homem  que  trouxe  a  engenhoca  foi

imediatamente promovido a “Portador Chefe Imperial do Rouxinol”. 
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“Agora vamos por os dois a cantar juntos. Que dueto impar será” disseram os

cortesãos. 

E os dois cantaram juntos, mas não saiu muito bem porque o rouxinol verdadeiro

cantava o que lhe vinha à cabeça enquanto a imitação cantava sempre a mesma coisa. 

“A culpa não é do recém-chegado”, disse o mestre da música. “Ele tem um ritmo

perfeito. Tal como lhe ensinei”. 

Depois puseram o pássaro mecânico a cantar sozinho. Teve o mesmo sucesso que

o rouxinol verdadeiro e era muito mais bonito de ver, brilhante com pulseiras e alfinetes.

Cantou trinta e três vezes a mesma canção sem se cansar. Os cortesãos até teriam ouvido

mais uma vez, mas o imperador disse que agora era a vez do rouxinol verdadeiro. Onde

estava ele? Ninguém o tinha visto sair voando por uma janela aberta, regressando à sua

casa na floresta verde.

“Mas por que é que ele fez isso? Disse o imperador.  

Todos  os  cortesãos  caluniaram  o  rouxinol  e  disseram  que  ele  era  um  patife

ingrato.  “Felizmente  temos  o  pássaro  melhor”,  disseram eles,  e  puseram a imitação

cantando novamente.  Foi a  trigésima quarta vez que ouviram a mesma canção,  mas

ainda não a sabiam de cor porque era uma peça difícil. E o mestre da música elogiou

muito o pássaro artificial. Sim, ele disse que a engenhoca era muito melhor do que o

rouxinol verdadeiro, não apenas pelos adornos e belos diamantes, como também pelo

seu interior mecânico. 

“Vejam bem, damas e cavalheiros, e acima de tudo Vossa Majestade Imperial:

com  o  rouxinol  verdadeiro  nunca  sabíamos  o  que  esperar,  mas  com  este  pássaro

artificial corre sempre tudo como planejado. Nada é deixado ao acaso. Posso explicar e

desmontá-lo todo, e mostrar como as rodas mecânicas estão dispostas, como rodam, e

como uma segue a outra.”

“É exatamente isso que pensamos”, disseram todos, e o mestre da música recebeu

ordem para dar um concerto público no domingo seguinte. O imperador disse que o seu

povo o devia ouvir. E o povo ouviu, com tanto prazer como se estivessem ébrios de chá,

à maneira chinesa. Todos disseram, “Oh, e levantaram o dedo a que chamamos “fura-

bolos”, e abanaram a cabeça.

 Mas o pescador que tinha ouvido o rouxinol verdadeiro disse: “É muito bonito,

muito parecido com o verdadeiro, mas não é o mesmo. Não sei o que lhe falta.” 
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O  rouxinol  verdadeiro  tinha  sido  banido  do  reino.  No  seu  lugar,  o  pássaro

artificial ficava sobre uma almofada ao lado da cama do imperador. Todos os presentes

de ouro e joias estavam à volta dele, e o seu título era agora “Grande Cantor de Embalar

Imperial do Imperador”. 

Ao fim de um ano, o imperador, a corte e todos os outros chineses sabiam de cor

todos os gorjeios do pássaro artificial. Agora gostavam ainda mais dele porque já sabiam

cantar as suas canções. E cantavam. Os rapazes da rua cantavam, “ Zizizi! Cluc, cluc”, e

o imperador também cantava. Era extremamente popular. 

Mas,  certa  noite,  enquanto  o  pássaro  artificial  cantava  ao  lado  da  cama  do

imperador, algo no interior do pássaro partiu-se com um som metálico. Hir-r-r, todas as

rodas soltaram-se e a música parou. O imperador saltou da cama e mandou chamar o seu

médico, mas o que ele podia fazer? Depois mandou chamar um relojoeiro que analisou,

investigou e conseguiu consertar o pássaro de forma atabalhoada. Mas o relojoeiro disse

depois que o pássaro tinha de ser poupado de esforços porque as engrenagens estavam

muito gastas e que não poderiam ser substituídas porque estragariam a afinação. Era

uma coisa terrível. O pássaro só podia cantar uma vez por ano, e mesmo assim quase era

demais para ele. Mas o mestre da música fez um pequeno discurso cheio de palavras

chinesas difíceis afirmando que o pássaro estava tão bom quanto antes. Por isso estava

melhor do que nunca. 

Passaram-se cinco anos e todo o país  sentia uma grande tristeza.  Os chineses

amavam o seu imperador, mas agora ele estava doente. Dizia-se que morreria em breve.

Rapidamente  foi  escolhido  outro  imperador.  O  povo  esperou  na  rua  do  palácio  e

perguntou  ao  camareiro-mor  como  estava  o

imperador. 

“P”, disse ele e abanou a cabeça. 

O  imperador  jazia  frio  e  pálido  na  sua

grande  e  magnífica  cama.  Todos  os  cortesãos

pensavam que ele  estava morto,  e  foram prestar

homenagem ao novo imperador. Os criados saíram

para bisbilhotar, e as aias juntaram-se para tomar

café  porque  se  tratava  de  uma ocasião  especial.

Tinham sido colocados tecidos pesados em todas
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as salas e corredores para abafar o som dos passos. O palácio estava num profundo

silêncio. Mas o imperador ainda não estava morto. Rígido e pálido, deitado na sua cama

magnífica com longas cortinas de veludo e pesados adornos de ouro. No alto da parede

estava uma janela aberta, por onde passava o luar que iluminava o imperador e o seu

pássaro artificial. 

O pobre imperador quase não conseguia respirar. Era como se tivesse um peso no

peito. Abriu os olhos e viu que era a Morte, usando a coroa do imperador, com a espada

de ouro do imperador numa mão e o estandarte de seda na outra. Entre as pregas das

grandes  cortinas  de  veludo  estavam  rostos  estranhamente  familiares.  Alguns  eram

horríveis,  outros doces e amáveis.  Eram as façanhas do imperador,  boas e más, que

tinham regressado agora que a Morte estava sobre o coração dele. 

“Não se lembra?” sussurraram uma após outra.  “Não se lembra? E contaram lhe

coisas que fizeram escorrer suor frio pela testa.

“Não,  não  me  vou  lembrar!”  disse  o  imperador.  “Música,  música,  toquem o

grande  tambor  da  China  para  eu  não ouvir  o  que  dizem!”  Mas  elas  continuaram a

sussurrar, e a Morte acenou com a cabeça. Cada palavra, à maneira chinesa. 

“Música,  música! Gritou o imperador.  “Cante,  meu precioso pássaro dourado,

cante! Eu lhe dei ouro e presentes preciosos. Pendurei meus chinelos de ouro no seu

pescoço. Cante, lhe imploro, cante!”

Mas o pássaro mantinha-se em silêncio.

Não havia ninguém para lhe dar corda, nada

que  o  fizesse  cantar.  A  morte  continuou

olhando  com  os  seus  grandes  olhos  vazios,

num silêncio mortal. 

Subitamente,  ouviu-se  um  canto  pela

janela. Era o rouxinol verdadeiro, empoleirado

num  ramo.  Tinha  sabido  da  doença  do

imperador  e  tinha  vindo  para  cantar  sobre  o

conforto e a esperança. Enquanto cantava, os

fantasmas  ficaram  mais  pálidos,  e  cada  vez

mais  pálidos,  e  o  sangue  começou  a  correr  cada  vez  mais  depressa  pelo  corpo
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fragilizado do imperador.  Até  a  morte  ouviu,  e  disse:  “Continue,  pequeno rouxinol,

continue!”

“Mas”, disse o pequeno rouxinol, “você vai devolver a espada, o estandarte e a

coroa do imperador?”

E a Morte devolveu os tesouros em troca de canções. O rouxinol continuou a

cantar. Cantou sobre o pacato cemitério onde cresciam rosas brancas, onde as flores de

sabugueiro adoçavam o ar, e onde a relva era sempre verde, úmida com as lágrimas

daqueles  que  ainda  estavam vivos.  A Morte  sentiu  saudades  do  seu  grande  jardim.

Depois saiu pela janela, deslizando numa névoa fria e cinzenta. 

“Obrigado,  obrigado!”  No  passado  expulsei-o  do  meu  país,  e  mesmo  assim

afastou os rostos diabólicos da minha cama com o seu canto, e a Morte do meu coração.

Como posso recompensá-lo?”

“Já me recompensou” disse o rouxinol. “Trouxe lágrima aos seus olhos quando

cantei para você pela primeira vez. Para o coração de um cantor, isso é o mais valioso

do que qualquer pedra preciosa. Mas agora durma, recupere-se e fortaleça-se enquanto

eu canto.” E o rouxinol cantou até o imperador adormecer profundamente. 

O sol brilhava pela janela quando o imperador acordou, recuperado e bem de

saúde. Nenhum dos criados tinha ido vê-lo porque pensavam que ele estava morto, mas

o rouxinol continuava a cantar. 

“Você tem de ficar comigo para sempre”, disse o imperador. “Cante para mim

apenas quando tiver vontade. Vou partir o pássaro artificial em mil pedaços.”

“Não”, disse o rouxinol. “Ele fez o seu melhor. Mantenha-o perto de você. Eu não

posso fazer o meu ninho aqui, nem posso viver no palácio, por isso deixe-me vir quando

eu quiser. Depois pouso no ramo perto da sua janela e canto coisas que farão você feliz e

pensativo. Cantarei sobre os que estão felizes e sobre os que estão tristes. As minhas

canções vão lhe dizer o bem e o mal que precisa ver. Um pequeno pássaro cantor voa

para  longe,  até  a  cabana  do pescador,  até  a  casa  do  camponês  e  até  muitos  outros

lugares, longe de você e da sua corte. Gosto mais do seu coração do que da sua coroa e,

no entanto, a coroa também foi abençoada. Voltarei para cantar se me prometer uma

coisa.” 

“Tudo o que tenho é seu”, gritou o imperador, agora com o traje imperial que ele

próprio tinha vestido, com a pesada espada dourada encostada ao coração. 
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“Apenas uma coisa” disse o rouxinol. “Não diga a ninguém que você tem um

pequeno pássaro que lhe diz tudo: então tudo correrá ainda melhor”. E foi-se embora. 

Depois,  os  criados  entraram  para  tratar  do  imperador  morto,  e  ali  ficaram,

parados. E o imperador disse:”Bom dia.” 

FONTE: “O Rouxinol” é um conto que está no livro “Os contos de Hans Christian Andersen” de
Noel Daniel, publicado pela editora TASCHEN, em 2017. Todas as imagens que ilustram o conto são de
Johanna Beckmann e estão  no livro. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO

4ªESCALA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES –  Nº2

 

DATA DE ENVIO: 29/03/2021

DATA DE ENTREGA: 19/04/2021

Realizar na semana do dia 05 de abril de 2021

Professora Joyce

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

 Olá, turminha do 5ºano! 

Gostaram do conto “O Rouxinol”  de Hans Christian Andersen? Ele é  bem
longo,  não  é?   Certamente  foi  o  texto  mais  longo  que  lemos  nos  últimos
tempos, mas é necessário, uma vez que vocês estão com os pés lá no 6º ano.  
Nunca é demais lembrar que quanto melhores leitores nos tornamos melhor é a
nossa capacidade de ler e escrever sobre o mundo. 
Neste  roteiro  faremos  uma  atividade  de  escrita  relacionada  ao  conto  “O
rouxinol”. 
Os  roteiros  deverão  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 

 

Pensando o conto “O Rouxinol” de Hans Christian Andersen 

Alguns historiadores afirmam que Hans Christian Andersen se

baseou em um fato real para escrever o conto “O Rouxinol” em 1843.

Conta-se que a história teve como inspiração o amor que ele sentia pela

cantora sensação Jenny Lind, conhecida por todos como “O Rouxinol

Sueco”.  Embora  o  amor  que  sentia  não  fosse  correspondido  pela
1
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cantora, ele sentia por ela uma profunda afinidade artística, pois quando era novo sonhava

ser cantor. Assim, como Lind, que emocionava a todos com o seu canto, Andersen criou um

estilo de escrita que emociona. 

O Rouxinol é um conto sobre a beleza da arte e da música. É ainda uma história que

fala de amizade, sentimento, liberdade e compaixão. O pequeno pássaro ao sentir que o seu

Imperador estava em perigo com ameaça de morte vai ao seu encontro e salva a sua vida,

mesmo depois de ter sido expulso por ele do seu reino. 

A melodia do pequeno pássaro deixa o Imperador encantado ao ponto de lágrimas

escorrerem dos  seus  olhos  com tamanha beleza.  O rouxinol  aceita  feliz  as  lágrimas  do

Imperador, pois o que importa para um pássaro cantor é a emoção de quem escuta a sua

melodia.  O imperador tão fascinado pelo pássaro o prende numa gaiola e faz dele o cantor

oficial do reino. Mesmo sendo ele um pássaro que ama a floresta e a sua liberdade. 

Todos  na  corte  viviam  encantados  pelo  canto  do  pássaro  até  que  um  dia  o

Imperador recebe de presente um sofisticado rouxinol mecânico com o corpo todo enfeitado

de ouro e pedras preciosas. Esse pássaro artificial passa a ser amado por todos da corte.

Entretanto, um dia ele deixa de cantar porque as suas rodas mecânicas desgastaram. Alguns

anos depois do acontecimento o Imperador fica muito doente e recebe em seu quarto a visita

da morte. O pequeno Rouxinol que havia sido expulso do reino retorna e o salva da morte

com o seu canto. O seu canto é tão poderoso que mesmo a Morte deixa se render por seus

encantos. 

Essa é uma história que nos faz pensar  sobre afeto e liberdade. Sobre o que é real e

verdadeiro  e  sobre  os  fascínios  da  tecnologia.  O  pássaro  mecânico  ainda  que  cantasse

lindamente não possuía sentimentos, era apenas um instrumento. 

O rouxinol é um pássaro de natureza livre e livre também deve ser o seu canto.

Imagine-se no lugar do rouxinol, como se sentiria ao saber que o seu canto deveria servir as

vontades de um imperador?  O que você diria ao Imperador? 
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O desafio deste roteiro é escrever a história “O rouxinol”
recontando-a do do ponto de vista do pequeno pássaro. Faça
um exercício de imaginação, imagine que você é o pequeno
pássaro que contará para o leitor como foi parar no Reino e
no palácio do Imperador.  
 



Dicas para escrever o texto 

1. Titulo 

2. O texto deverá ser escrito na “Primeira Pessoa do singular”. A primeira pessoa é
quando a voz que fala no texto é “Eu”.  Por exemplo: “Sou um pequeno pássaro
cantor, todos me conhecem por Rouxinol. Eu canto para alegrar a vida de todos que
me escutam. Vivia feliz na minha floresta verde até que um dia… 

3. Escreva um parágrafo do seu texto falando de como o Rouxinol se sentiu ao ser preso
em uma gaiola e viver cantando para todos da corte. 

4. Escreva outro parágrafo contando ainda sobre como ele se sentiu ao ser expulso do
Reino e ter sido trocado por um pássaro artificial. 

5. Escreva mais um parágrafo contando sobre a decisão do pequeno pássaro em salvar
com o seu canto o Imperador da Morte. 

6. Não esqueça de ler e reler o que você escreveu. Revise cada frase, cada parágrafo,
observe a pontuação e se colocou adequadamente a letra maiúscula.  

7. Por último leia em voz alta o que escreveu. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ilustre: 
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Vá (ler)!!! 

O texto a seguir é curtinho e interessante.  Ele conta um pouco sobre a vida de
Hans Christian Anderser, o autor do conto de fada “O rouxinol”. 

Curiosidades sobre Hans Christian Andersen 

Os historiadores de contos de fadas Iona e Peter Opie afirmam que “Andersen foi, na

realidade, o primeiro escritor de contos de fadas proveniente de uma classe humilde em que

contar histórias era uma tradição de vida. Todas as pessoas que o rodearam durante a infância

como exceção de seu pai, usavam a palavra falada e não os livros para obter conhecimento”. A

mãe  dele,  que  segundo  todas  as  fontes  amava  muito  o  filho,  consultou  videntes  e,  sendo

profundamente supersticiosa,  explicava todos os tipos de fenômenos através  de fantasmas e

duendes. 

Sem saber ler nem escrever, a mãe de Andersen era uma lavadeira que posteriormente

acabou por sucumbir  ao alcoolismo.  O pai de Andersen era um sapateiro  de profissão que

adorava literatura e, extraordinariamente para a época, possuía um armário cheio de livros. Até

morrer, quando Andersen tinha onze anos, seu pai lia regularmente histórias e peças para o

filho, entre elas As mil e uma noites e a Bíblia. Aprendeu com o pai a amar a leitura, as histórias

e  os  livros.  “Desde  que  me  consigo  lembrar  que  a  leitura  é  o  meu  único  e  mais  amado

passatempo… nunca brinquei com outros rapazes; estava sempre sozinho.” 

Mas ele também era um grande ouvinte – da sala de tecelagem do asilo, as histórias que

o pai lia, aos atores de teatro que ele adorava. Ouvia atentamente os personagens com suas

vozes  à  sua  volta  e,  assim,  treinou o  ouvido.  Ele  desenvolveu um ouvido interno  para  as

imagens e sons de mundos totalmente imaginários. 

FONTE:  Este texto é um fragmento da introdução do livro  “Os contos de Hans Christian
Andersen” de Noel Daniel, publicado pela editora TASCHEN, em 2017. 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA– 5º ANO

4ª ESCALA
ROTEIRO DE ATIVIDADES – 03

 

DATA DE ENVIO: 29/03/2021

DATA DE ENTREGA: 19/04/2021 

Realizar na semana do dia 12 de abril 

Professora Joyce

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________

Olá, turminha do 5º Ano! 

Neste roteiro estudaremos um assunto muito interessante: os rios. Imagino que você
deve  está  se  perguntando:  Como  assim  Profe!  Vamos  estudar  rios  nas  aulas  de
Português? 

Sim! Estudaremos sobre a vida dos rios nas nossas aulas, porque vamos participar de
um concurso “Um mar de cartas para a humanidade”. Este concurso é uma parceria da
Secretaria de Meio Ambiente de Goiás e a UFG, trata-se de um convite direcionado
para  às  crianças  com idade  entre  06  e  12  anos.  O concurso  propõe  que  crianças
escrevam cartas ilustradas ressaltando a importância da água na vida das pessoas. 

As cartas selecionadas farão parte de um livro digital que será lançado em setembro,
no dia em que Paulo Freire completaria 100 anos. Paulo foi um professor brilhante que
ensinou homens e mulheres do mundo do campo a ler o mundo por meio de palavras e
frases. 

Quero muito que essa turminha do 5º ano participe do concurso com suas cartas, pois
vocês são meninos e meninas, criativos, com os quais aprendo tanto todos os dias. 

Lembro que os roteiros deverão 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, 
Da Profe. Joyce 
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Relato Pessoal 

Em 2007, eu era aluna do curso de mestrado em Geografia da Universidade Federal

de Uberlândia. No mestrado aprendemos a pesquisar um assunto e depois escrevemos um

texto longo sobre ele. Esse texto longo tem o nome de dissertação. Pois bem, passei dois

anos pesquisando os antigos vaporzeiros do rio São Francisco, lá em Pirapora, uma cidade

que fica na beira do rio, no norte de Minas Gerais. 

Os vaporzeiros eram os antigos trabalhadores de navios enormes que navegavam

sobre as águas do rio São Francisco levando mercadorias e pessoas de Minas Gerais até a

Bahia. Esses navios eram movidos à lenha e fogo, diferente das embarcações dos dias de

hoje que para navegar precisam de combustível. Hoje os Vapores não navegam mais pelo

rio, isso aconteceu em um tempo bem antigo. Imaginem vocês, um navio movido à lenha? O

ritmo de navegação era muito devagar e as viagens eram muito demoradas. 

Nos dois anos do mestrado tive a oportunidade de conversar demoradamente com

alguns vaporzeiros. Mas um deles marcou muito a minha memória e a minha vida. Ele era

um senhor de 94 anos que trabalhou mais de 50 aos de sua vida dentro do rio. Ele me contou

que o Rio São Francisco era como se fosse seu pai e sua mãe, que ele era filho do rio. Dá

para acreditar que um rio pode ser uma pessoa? Pois, o Sr. João me explicou que o rio lhe

deu tudo que tinha: das suas águas vieram o sustento e o alimento para a sua família. Que

ele era muito grato ao rio por tudo. Que todos os dias, mesmo já velhinho, ele fazia a sua

caminhada na beira do rio e depois tomava molhava os pés e lavava o rosto, como se um

filho pedisse a benção a seu pai. 

Ele era um homem que conhecia profundamente as águas do São Francisco, pois

trabalhou navegando com o vapor cada canto do rio. Ele me disse uma frase que nunca

esquecerei: “Moça você é estudiosa e lê muitos livros não é? Homens como meu pai e eu

sabem ler o rio”. De fato perto daquele homem, que mal sabia ler, eu não sabia quase nada

sobre aquele rio e sobre os ensinamentos da vida. 

São tantas histórias sobre o rio São Francisco que fico imaginando que ele possui

alma. Tem as lendas, as histórias dos pescadores com os seus causos. Tem ainda as histórias

das  mulheres  lavadeiras  que  lavavam  roupas  na  beira  do  rio  e  cantavam  e  contavam

histórias para amenizar a vida difícil que levavam. Imagine quantas memórias e histórias

guardam as águas de um rio? 
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Das águas do rio muitas pessoas retiram o sustento da vida através do peixe, das

plantações  que se faz na beira de suas águas. Acho que o Sr. João tem razão, para muita

gente o rio é uma especie de pai e mãe que alimenta os seus filhos e filhas. 

Atividade 1 

No texto que você acabou de ler, contei uma memória bonita relacionada ao Rio São
Francisco nos tempos em que era estudante de mestrado. Já o texto que você irá ler a
seguir, não é uma memória bonita, é um fato real, uma tragédia que aconteceu com o
Rio Doce, depois que uma barragem de rejeitos de minérios rompeu-se, atingindo as
águas deste Rio, no ano de 2015. Leia atentamente a reportagem e grife as partes que
você considerar importante. 

Água do Rio Doce está imprópria para consumo dois anos após tragédia de
Mariana

Publicado em 07/11/2017 - 17:32 Por Camila Boehm – Repórter da Agência Brasil - São Paulo

Mariana (MG) - Ruínas em Bento Rodrigues,  distrito de Mariana,  dois anos após a tragédia do
rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco José Cruz/Agência Brasil

As águas da bacia do Rio Doce estão impróprias para consumo humano e pesca, irrigação e

produção de alimentos em todos os pontos analisados pela Fundação SOS Mata Atlântica,

ao longo de 733 quilômetros, por onde correu o rastro de lama, resultado da maior tragédia
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ambiental do país, ocorrida há dois anos, no município mineiro de Mariana. Além disso, a

qualidade da água dos rios que compõem a bacia do Rio Doce está ruim ou péssima em

88,9% dos pontos de coleta analisados e regular em 11,1%.

A bacia do Rio Doce foi contaminada pelo rompimento da barragem de Fundão, pertencente

à mineradora Samarco, em 5 de novembro de 2015. O incidente devastou a vegetação nativa

e poluiu toda a bacia, atingindo outros municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Dezenove pessoas morreram e diversas comunidades foram destruídas.

Expedição realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica, entre os dias 11 e 20 de outubro,

percorreu  o  rastro  da  lama ao  longo do rio  Doce,  desde  os  seus  formadores  –  os  rios

Gualaxo do Norte, Piranga e Carmo – até uma centena de afluentes que formam a bacia e

banham 29 municípios e distritos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Em nenhum

local a água foi considerada boa ou ótima, na escala de avaliação da entidade.

Piora nos índices

Em 2017, houve piora na qualidade da água em relação ao ano anterior. No ano passado, a

água foi considerada ruim ou péssima em 53% dos pontos de coleta, regular em 41,1% e

ótima em 5,9%. O índice revelado neste ano se assemelha à coleta feita logo após a tragédia,

em novembro de 2015, quando 88,9% das águas estavam em péssima qualidade e 11,1 dos

pontos estavam regulares.

Somente  três  pontos  apresentaram  conformidade  com  o  padrão  definido  na  legislação

brasileira para turbidez, que é um dos indicadores diretamente associados ao impacto da

lama de rejeito de minérios.

A pesquisa constatou ainda ausência de vida aquática, como girinos, sapos e peixes, em sete

dos 16 pontos que apresentam qualidade de água péssima ou ruim. “Nesses locais, o espelho

d’água estava repleto de insetos e pernilongos, vetor de graves problemas de saúde pública,

como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela”, disse Malu Ribeiro, especialista em

água da SOS Mata Atlântica e responsável pela expedição.

Segundo Malu,  o sedimento de rejeito de minério está presente em todo o leito do rio,

apesar de visualmente a água estar mais clara, e, por ser muito fino, qualquer movimento

das águas faz com que ele fique em suspensão,  aumentando novamente a turbidez para

índices considerados impróprios. Ela alerta ainda que “a seca extrema e o baixo volume das
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águas causaram uma concentração dos poluentes, o que fez com que a poluição, apesar de

imperceptível a olho nu, esteja em concentração bem maior do que no ano passado”.

Metais pesados

Trecho do Rio Doce em Colatina (ES) , depois de ser atingido pelos
rejeitos de mineração Fred Loureiro/Secom ES

A água do rio Doce continua fora dos padrões legais, segundo a SOS Mata Atlântica, e

apresenta  concentrações  elevadas  de  sólidos  em  suspensão  e  metais  pesados,  como

manganês, cobre, alumínio e ferro, em diferentes trechos monitorados. Apenas dois pontos

de coleta, localizados em Perpétuo Socorro e Governador Valadares, ambos no rio Doce,

não apresentam índices de cobre na água.

No restante da expedição, a concentração do cobre está acima do permitido. “O consumo de

pequenas quantidades desse elemento pode provocar náuseas e vômitos. Quando ingerido

em grandes quantidades, pode afetar os rins, inibir a produção de urina e causar anemia

devido à destruição de glóbulos vermelhos”, alertou a entidade.

Em cinco dos pontos analisados, a concentração de manganês também estava acima dos

índices permitidos. De acordo com a SOS Mata Atlântica, a ingestão do metal pode trazer

rigidez muscular, tremores das mãos e fraqueza. “Pesquisas realizadas em animais apontam

que  o  excesso  desse  componente  no  organismo provoca  alterações  no  sistema  nervoso

central e pode levar à impotência”, acrescentou.

Sinais de vida

Nove pontos de coleta apresentaram sinais de vida aquática, apesar de estarem ainda longe

do cenário ideal. Eles estão localizados justamente onde existem fragmentos de mata nativa

ou que têm áreas de preservação permanente. “Esses locais foram menos afetados com o
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impacto da lama. Mesmo com tamanha tragédia, é possível notar alevinos, conchas, girinos

e poucos peixes, sobretudo nos pontos próximos a afluentes de maior volume”, disse Malu

Ribeiro.

Diversos fatores têm contribuído para reduzir o índice de oxigênio na água, como a elevada

turbidez, o baixo volume dos rios, o excesso de nutrientes em decomposição lançados pelo

esgoto sem tratamento  e as altas  temperaturas,  o  que dificulta  a vida aquática.  “Para  a

recuperação da  qualidade  da  água,  é  essencial  que  sejam adotadas  medidas  efetivas  de

restauração florestal  com espécies  nativas,  de  revitalização da  bacia  e  a  ampliação dos

serviços de saneamento básico e ambiental nos municípios afetados”, avaliou a especialista.

FONTE: reportagem  publicada  em:  https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/aguas-do-rio-
doce-estao-improprias-para-consumo-2-anos-apos-tragedia-em

Pensando a o texto

A  reportagem  que  você  acabou  de  ler  é  uma  das  maiores

tragédias já acontecidas no Brasil,  que causou a destruição do meio

ambiente, contaminou o rio e o solo e ainda deixou 19 pessoas mortas.

As casas da pequena comunidade Bento Rodrigues, localizada à 8 Km

da  barragem  foram  destruídas  pela  força  da  lama.  A  comunidade

desapareceu  soterrada  pela  lama  e  hoje  restam  apenas  escombros

daquilo que eram casas. 

Um rio  inteiro  cheio  de  vida  foi  contaminado.  Junto  com as  suas  águas  muitos

homens e mulheres  tiveram suas  vidas  prejudicadas,  pois  dependiam do rio  para  viver.

Muito tinham suas roças nas proximidades do rio que foram atingidas por materiais pesados

que vieram misturados a lama e contaminando a água que utilizavam para cuidar de suas

plantações. Muitos pescadores que viviam da pesca deixaram de pescar. Milhares de peixes,

aves e outros animais morreram contaminados pela água. Talvez o Sr. João, vaporzeiro do

Rio São Francisco esteja certo ao dizer que á água de um rio é coisa sagrada, pois ela é vida

e oferta vida a muita gente. 

6
LÍNGUA PORTUGUESA                      ROTEIRO 3

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/aguas-do-rio-doce-estao-improprias-para-consumo-2-anos-apos-tragedia-em
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/aguas-do-rio-doce-estao-improprias-para-consumo-2-anos-apos-tragedia-em


 

O desafio deste roteiro é escrever uma carta para a humanidade
falando sobre a importância das águas dos rios nas nossas vidas.
A carta deve vir acompanhada de um desenho que ilustre o que
você  escreve.  Mas  não  se  preocupe,  que  explicarei  direitinho
como se faz no roteiro de escrita.  Mas lembre-se! O roteiro é
apenas uma sugestão de escrita que você não precisa seguir à

risca.  Se quiser colocar outros elementos no seu texto será maravilhoso. Utilize
toda a sua criatividade e mãos à obra! 

Roteiro para escrever a carta

1. Local e data. 
2. Saudação
3. No primeiro  parágrafo:  apresente-se,  diga  quem é você,  quantos  anos  tem,  onde

estuda,  em que série,  o que deseja ser quando crescer,  o que você deseja para o
mundo. 

4. No  segundo  parágrafo  comente  na  carta  que  você  conheceu  algumas  histórias  a
respeito da vida dos rios. Escreva na carta sobre a importância das águas dos rios
para tanta gente, com oferta de alimento por meio do peixe, das águas que irrigam as
plantações… 

5. Comente na carta a respeito da contaminação do Rio Doce com o rompimento da
barragem de minérios.  Escreva na carta que os rios possuem memórias e que se eles
pudessem falar contariam muitas histórias como a dos vaporzeiros, das lavadeiras,
dos pescadores. 

6. Por último alerte a humanidade sobre o uso consciente da água, alerte principalmente
as grandes empresas que poluem os rios rejeitos de materiais pesados que matam os
peixes e contaminam a água. 

7. Despeça-se. 
8. Ilustre a carta. 
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Ilustre a carta
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